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P ř e d m l u v a

Počínaje o spise tomto pracovati, nenadál jsem se toho, že nebude mi 

dopřáno při něm do konce setrvati. Po vydání 1. sešitu dílu IV. nastala pře

stávka, aby se ukončil díl I. pojednáním o tělocviku, mezi tím pak zastihla 

mne těžká choroba levého oka (5. června 1869). Po dlouhý čas nebezpečné 

choroby bylo se mi naprosto vší práce literarné vzdalovati a když i byla po

čátečná prudkost její zmírnila se poněkud, nemohl jsem, jsa o polovičné síle 

zrakové zůstaven a v ustavičné starosti o oko druhé, leč jen velice po skrovnu 

psáti. Dovedl jsem díl IV. až ke str. 57. (úvod), i nechtěje býti na závadu 

svou nezaviněnou malomocností, odevzdal jsem pokračování do osvědčených 

rukou svého bratra Zdeňka. Doufal jsem stále, že bude mi přece možno opět 

k dílu přistoupiti a jaksi na zkoušku zůstavil jsem sobě dokončení dílu IV. 

(od str. 595.: síra, objevení rozžehadel a kostík, barvy a příprava jich). Avšak 

pohříchu seznal jsem záhy, že práce ta převyšuje síly mé, prací ve škole 

a v kanceláři stále se rozmnožující velice napiaté. Po namáhání minulého 

léta nemohl jsem sobě tajiti, že při všem nebezpečí, jež hrozí sesláblému 

zraku mému, postupovalo by dílo přec jen hlemýždím krokem a vleklo by 

se do nekonečna na velikou ujmu obecenstva i nakladatele. Nezbývalo mi 

teda leč odhodlati se k loučení s dílem, k němuž přilnul jsem veškerou láskou, 

k loučení přebolestnému. Poněvadž i bratr můj zahrnut jest pracemi škol

skými a literarnými dříve již počatými, skládám dokončení díla do rukou 

jiných, nejspůsobilejších. Dosavadnímu soudruhovi mému, nejchvalněji zná

mému spisovateli II. a 131. dílu Kroniky práce, p. řediteli M a r t i n u  P o k o r 

n é m u  bohdá bude lze rychlejší postup u vydávání zaříditi, čemuž přeji nej

lepšího zdaru.

Vzdávaje nejvřelejší díky všem, kdož mi radou nebo pomocí přispěli,# 

aby zejména zvláštnosti průmyslu českého přivedly se náležitě k platnosti, 

vzpomínám bolestně dojat na prvém místě nezapomenutelného příznivce tohoto
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díla A r n o š t a  V y s o k é h o .  Dlouhá leta toužil a usiloval o to, aby přišel 

z německého Jáchymova do české krajiny a když byl 14. listopadu r. 1869. 

jmenován c. k. hutním průbířem při stříbrné huti Příbramské, psal m i: „Vyplnilo 

se mé nejvřelejší přání, abych se dostal do české vlasti. Bude to v březnu 1870. 

již 19 let, co žiji v Němcích. 19 let v Němcích žiti jest přece příliš pro 

upřímného Čecha, nebyl jsem lépe na tom než internovaný. Hádek s Němci 

strany národnosti a denunciac až k ministerstvu měl jsem dost, až k om r

zení. Němci žádají, aby každý se poněmčil, kdo mezi nimi žije, zvláště ne

mohou pochopiti, jak to možná, býti rozhodným národovcem a spolu úřadní- 

kem.“ Bohužel však nebylo mu popřáno dlouho z nového úřadu se těšiti 

a na zmar přišly nadšené jeho záměry o rozsáhlejší činnosti literarné: dne 

23. února 1872. zachvátila jej nelítostná smrť. Drahná leta pobyv mezi cizími 

přišel kosti složití mezi své. V posledních letech zabýval se neúnavně D o 

d a v k y  k s l o v n í k u  J u n g m a n n o v u ,  kteréž obsahují slova netechnická, 

a druhým dílem M a t e r i á l u  k s l o v n í k u  t e c h n o l o g i c k é m u ,  jejž do

končil až na českoněmecký ukazatel (čásť tuto sestavil pak soudruh jeho 

v úřadě J. H. Langer). Tyto pilné a důkladné práce, o něž ještě na smrtel

ném loži svém nepřestával pečovati, pohříchu nenašly nakladatele. Zvěčnělý 

doufal, že vyjdou pomocí Matice české, avšak byla snaha o to marná, a co 

sebráno mnoholetou, podivuhodnou vytrvalostí a horlivostí, leží nyní zúplna 

ladem. A pak prý nejsme vděčni ke svým mužům vynikajícím. Budftež aspoň 

tato slova vroucí vzpomínky, jimiž doplňuji životopis (str. 129. až 131.), líst

kem položeným na zapomenutý hrob vlastence skromného, jemuž obětovností 

a ryzostí smýšlení nemnoho rovných.

O jedné zvláštnosti knihy této i jiných prací mých zmiňuji se ještě na 

konec, totiž o častějším užívání přípony - n ý  u jmen přídavných. Proč růz

ním se ve věci té od jiných, což vytýká se mi nezřídka i s příhanou, ospra

vedlňuje tuším s dostatek autorita nejzávažnější, mistr P. J. Š a f a ř í k . * )  Pro 

lepší porozumění připojuji tuto výtah výkladů jeho: „Za posledních let roz

množilo se, působením drahné částky spisovatelstva Pražského, neústrojné uží

vání přídavných na - n í  v té míře, v jakéž nikdy před tím, tak že již pří

davná na - n ý ,  ovšem pak jiná, jako na - s k ý ,  - o v ý  a. t. d., v nelibosť 

a zapomenutí přicházeti počínají. Kdyby tím libozvuk, vazebnosť a ujjčitosť 

jazyka netrpěly, zbytečné bylo by opírati se proti chorobnému vkusu času, 

kterýž zase čas vše měnící, ač může-li, sám nejlépe vyléčí.. . .  Mylné jest 

domnění, že by v jazyku českém a vůbec slovanském formy - n ý  a - n í  již

»   ...

*) Německo-český slovník vědeckého názvosloví pro gymnasia a reálné školy. 
V Praze 1853. (Předmluva a přípojek o některých přídavných.)
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samy v sobě a hned od prvopočátku něco rozdílného, ona činnost a obsažnost, 

tato vztažnosť, vyznamenávaly: tohoť zajisté ani etymologický rozbor těch 

forem, ani tisícileté jich užívání od národu a výtečnějších jeho spisovatelův 

nepotvrzuje. Rozdíl mezi -n ý  a - ní jest pouze fonetický čili zvukový, -n ý  

jest starší a naproti tomu -n í novější, obou forem od starodávna bez jistého 

a stálého pravidla užíváno, tak však, že mladý vlk -n í  ponenáhlu starý vý

střelek -n ý  předstihl a půdu životnou mu odňal  Y době klopotného, od

učených nebo módně vzdělaných Čechův (ne bez vplyvu němčiny) vyšlého 

přehlasování širokých samohlásek a, o, u do užších postoupeno o krok 

dále, nejdřív u přídavných, ježto místo genitivu příslušenstva zastupují, potom 

i u jiných všelikého druhu, zvláště nově dělaných, školáckých a kancelářských, 

shůry do lidu vštěpovaných.. . .  Že toto nesmírné rozplemenění formy - n í 

u nás pozdější a sice pouze zvukové přehlasování jest, že z mody, od škol, 

úřadův a kazatelen vyšlo a shůry do lidu vštěpováno bylo, že při tom žád

ných rozdílů kategorií činnosti a nečinnosti, obsažnosti a vztažnosti atd. ne

šetřeno, nýbiž že v tom pouhý subjektivný vkus a z něho povstalá zvyklosť 

panovaly, že nikdy důsledně provedeno nebylo, nýbrž že nejvýtečnější naši 

spisovatelé napořád mezi oběma formami se klátili a kolotali, věc jest prů

vodně. . . . R o z v o d n ě n í m  n e z v u č n é ,  n e p ř e c h y l n é ,  n e s k l o n n é  

a n e s p ř e ž n é  formy -ní,  vedlé nesčíslných časoslovných jmen na -ní ,  v y 

ř í z n u t  z ú s t r o j í  j a z y k a  d ů l e ž i t ý  ž i v o t n ý  n e r v  (nazbyt jich i tak 

již nemá) a l i b o z v u k u  i l o g i c k é  u r č i t o s t i  z a d á n a  h l u b o k á ,  n e 

z h o j i t e l n á  rána.  Nebo rčení, jako: vzorní boty, oběžní list, nebo: psaní 

geniální paní činí zvláštní listovní oddělení, vrchní zemní soudní radní atd. 

jsou nezáporné známky jazyka vysíleného, přeteněného a přeumělkovaného. 

Takové kvítí neroste na výsluní praktického života, nýbrž v puchu duma- 

vých škol a stinných kanceláří, a hodí se leda pro děti, ženy a slovíčkáře: 

národ zdravý, jarý, čilých smyslů, věda zdravá, jasná, rázná — tiť by je hned 

vyvrhli. Ačkoli dobře vím, že ze všech mocností nejmocnější jest zvyk a moda 

a že opírati se proti nim zřídka prospěšné bývá, však nicméně nemohu v sobě 

potlačiti hlasu, vida an jazyku našemu a lidu jím mluvícímu křivda se děje, 

zvláště nyní, kdež se spisovný jazyk český nejen na Moravě, ale i ve Sloven

sku do škol uvozuje. Slováci (jak dalece Moravané, nevím) sobě právem ztě- 

žovati mohou, že se jim vtíráním takovýchto výšinův a přechvatův společná 

basis kanonického spisovného jazyka pomalu a nečitelně pod nohama ubírá . . .

Za nedlouho nuceni budou čisti a psáti nejen poštní, taktní, akademní, hi- 

storní, pěkní umění, čestní úd atd., ale naposledy i červení růže, laciní 

zboží atd., k čemuž Pražský atticismus vidomě a makavě směřuje. Pročež 

hleďme, co se s koleje vysmeklo, zase do koleje navrátiti, pokud čas jest___
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Možnosť oprav v jazyku našem dokazuje každé století, dokazujeme my sami . . ,  

A bude-li z počátku zde onde nějaké nepohodlíčko, nějaká nesnázka, něco 

závadného, nuže, rozvaha, snadnosť a cvičnosť mluvícího nebo píšícího snadné 

pomoci nalezne. Vždyť ani při - n í  není všecko hladké a bez žabích chloup- 

k ů v . . .  N a v y k e j m e  -ný z p o č á t k u  a s p o ň  psáti, p a k  j e  b o h d á  p o 

m a l u  n a v y k n e m e  i vyslovovati.“ Potud Š a f a ř í k ,  mistr jazyka našeho, 

vedoucí o ryzosť jeho starostlivou a právě otcovskou péči. Snad slova jeho 

dosud zasluhují povšimnuti!

i : ?'• (I. «?i /'• íí" ;, . .;:íLv;r..

V Pardubicích dne 8. srpna 1878.
: i •. ;• * .• r; /  •.v i ... : v n r s ■ ■ • ; / ,v!if a

f i. ' í: i • ' v; l i '! i • f r: c> .4 ' v  í . / : J; ' f  ' '  v t ’

Jilji V. Jahn.
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Obraz 2.

temném lůně hor, v skalí bohopustém, jako závoděním běsů 
k nebi navršeném, vzniká pramen čistý a jasný jako srdce 
děcka, svěží a příjemný jako jeho mladé myšlénky. Nedbaje 
překážek, nehroze se nebezpečí poskakuje hravě strání a 
údolím, vyrývá si ruče dráhu svou pískem i kamenem, sbírá 
tučnou hlínu příštím osením a odkrývá tu žílu zlata, tam 
granát ohnivý, kolébá tu děcko, tam žene tisíce vřeten o zá
vod, tu hovoří jemně k sluchu člověka, tam hřímá jako roz- 
kacený lev. Čím delší jeho pout, tím volnější jeho běh, tím 

širší okres jeho dobrodění, tím výdatnější vláha jeho. Druhové z blízka, z daleka 
jásají mladému bohatýru vstříc a pronikají jeho žíly novou silou, aby překonal 
překážky nastávající tak snadno jako nebezpečí minulá. Za nedlouho již řeka 
zrcadlí v sobě pralesy i nádherná města, nese na bedrách svých poklady ne
smírné, napájí vlnami svými sta tisíců, povznáší nevyčerpatelnou silou svou 
průmysl a obchod širých zemí, jimž jest otcem a živitelem, neskonale jemným 
v lásce a nevýslovně strašným v hněvu. A hle, dospělt k vrcholi slávy své, 
vypršela doba jeho, konec pouti a kyne po ní luzný sen v lůně praotce okeánu. 
Než ani tu klid a oddech, ani tu konec a smrť, zas nová pout, zas nový ne
dohledný život co přechod k životům novým. Políbením slunka životodárce 
vyluzují se z lůna okeánu hravé dítky, lehounké páry, jež houpají se na peruti 
větérků dál a dále, osvěžujíce luh i les, až stanou nad kolébkou otcovou ve 
skalí bohopustém, až věnují jí slzu soucitu a vzpomínky, kteráž z lůna země 
vychází co nový poutník po dráze praotcově k věčnému cíli. Nikde klidu 
a oddechu, nikde stání a smrti, zas jen nová pout, nový život, boj a vítězství!

Utěšený to obraz ruchu a života v přírodě! Vše má své místo, od věků 
vykázané, vše má svůj účel, jehož domáhá se bez ustání, vše v tom božském 
ústrojí koná práci svou v nejvyšším ladu a souhlasu, jedno podporováno dru
hým, každá síla pramen sil, každý pohyb zdroj pohybů, nic bez účele, nic na 
zmar, vše na svém místě dobré, vše ve svém způsobu dokonalé, vše v pravém

1*
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světle krásné a v pravou chvíli užitečné, vše schopno vývoje neskonalého 
a zušlechtění nejvyššího, vše svědectví ducha vševládného, vše látka a stavivo 
duchům, kteří, jsouce nadáni jiskrou veleducha onoho, dovedou ji roznítiti 
v plamen světodějný, jehož zář osvěcuje šerou minulost a sílá svity naděje 
do nejisté, zastřené budoucnosti.

Jakáť rozmanitost ve tvarech a způsobech hmoty, jaká neskonalost pro
měn a přece jaká stálost prese všecky proměny! Hmota zajisté v přírodě 
koluje bez ustání, onat jest pokladnou nevyčerpatelnou, z níž příroda od věků 
béře látku k výtvorům svým a z níž po věcích ještě bude vážiti krásy a divy 
vždy nové a nové. Prášek odnáší se větrem na sta mil, kapka vody přichází 
z moře na pevniny předaleké, kouř mizí na pohled ve vzduchu, tělo rostliny 
nebo zvířete nezůstaví v rukou smrti leč hrstku hlíny nebo popele, tvar hmoty 
mění se do nekonečna a nepostížitelna, ale bystrý zrak v té učiněné nestálosti 
postihl stálost podivuhodnou, stálost váhy nezrušitelnou. Z jednoho pramene 
vycházejí věci nejrozdílnější, ale jakost hmoty a váha spojují je pásmem ne- 
zrušitelným v lad a krásu. Ze smrdutého dehtu kamenouhelného vyvozujeme 
zajisté horkem, kyselinami a jinými prostředky hmoty zápachu nejlíbeznějšího 
a nejhnusnějšího, z něho nabýváme překrásných barev zelených, žlutých, čer
vených, fialových, modrých, hnědých a černých, jež mají původ svůj v jediné 
hmotě, anilínu; z něho čerpáme léky i jedy, z něho nabýváme žluté kyseliny 
pikrové, druhdy připravované jen z drahého indychu, čímž dostává se nám 
znamenitého poučení o blízké příbuznosti hmot tak rozdílných; z něho nabý
váme benzinu, jímž zapuzujeme skvrny dehtové i mastné — jaká to rozmanitost 
proměn! Z výkalů mořských ptáků nebo z hnoje nabýváme voňavek nejlahod
nějších i barev nejpůvabnějších a poznáváme žasnouce pravdivost výroku veli
kého státníka anglického, Palmerstona, že není špíny, že špína jest jenom před
mětem na nepravém místě, jenž v poměrech jiných činí dojem naprosto příznivý.

Zvláštní tyto poměry, v nichž dívají se proměny hmoty, jimiž můžeme 
děliti věci drahocenné od sprostších a obraceti k značnému užitku i to, co 
druhdy bývalo odpadkem a povrhelem, poznala a vyskoumala do podrobná 
chemie čili lučba, tato nauka novověkého čarodějství. Jaký prospěch vzešel 
člověčenstvu již z nauky této, znamenáme zřejmě, povážíme-li poněkud bohat
ství pokladů, jichž vymáháme nyní na přírodě k ukojení nesčíslných, velikých 
i malých potřeb svých, a porovnáme-li je s nedostatkem věků dřívějších.

Za starodávna člověk užíval k svému prospěchu a potěšení právě jen 
těch hmot, jež uchystala mu příroda po hotově na povrchu země, a jenom 
v některých nemnohých případech byl s to, aby připravil sobě takové hmoty 
dle libosti a potřeby. My proti tomu známe nejen přemnoho hmot dobývati 
k užitku svému, ale umíme na nich vyluzovati tolik rozdílných vlastností, že 
hmota tatáž jest schopna užívání nejrozsáhlejšího a nejrozdílnějšího. K našemu 
povelu zajisté hmota točí se v kole ustavičných proměn, slučuje se tu s jinými, 
tu odděluje se zas od nich částečně nebo zúplna, a stane k slovu našemu 
okamžitě ve víru proměn, dovršila-li se míra prospěšnosti jejich. Nesmírným 
přibýváním zkušeností a vývojem rozumného pojímání jich doznalo i vzdělá
vání hmoty značné proměny; ješto bývalo totiž druhdy hlavně tvaroplodné, 
mechanické, záleží nyní nejvíce v podstatných proměnách hmoty, jimž učí chemie.

Chemické síly ovšem sídlí ve hmotě od samého počátku světa a neustaly 
nikdy ve vzájemné činnosti své, byt jí i nedovedl postihnouti zrak neumělý, 
není tudíž divu, že v samých počátcích člověčenstva shledáváme již způsoby 
vzdělávání, jejichž příčinou jsou pochody chemické někdy dosti spletené. Náčiní 
domácí, hospodářské a válečné dělávali na př. lidé již v dobách pradávných 
z bronzu, jejž strojili sobě z rud měděných a cínových; i nález hmot sklo
vitých náleží šeré clávnověkosti, a i národové nejnevzdělanější znají se téměř 
vesměs ve vydělávání koží zvířecích, jimiž odívají se, a v ozdobování jich 
barvami. Sluší však povážiti, žet věc naprosto rozdílná, užívá-li se úzkostlivě
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pozorování a zkušeností nahodilých, nebo řídí-li se jednání člověka logickým 
úsudkem ze zákonů jasně poznaných. Nahodilým a různým těm skutkům star
ších věků nelze teda přidávati hlubšího významu, nebot nevyšly z vědy, z po
znání vnitrné, zákonnité souvislosti úkazů, a jenom tato daří nás prospěchy 
trvalými, jenom ta jest požehnána úrodou neskonalou*, kteráž nepřestává nám 
poskytovati plodů vždy nových, vždy podivnějších a lahodnějších. Věda však 
v oboru těchto našich rozprav v nynějším smyslu jest věku poměrně ještě 
mladého a hlavní základy její nesahají dále do minulosti, než jen as dvě stě 
let, ješto v starších dobách považuje se chemie ovšem již co celek, ale hlavní 
účel její: rozkládati sloučeniny na součásti a vyvozovati ze součástí zas slou
čeniny, byl zastřen snahami vedlejšími, z nichž propracoval se teprv pozdě 
do popředí. Věda tato, kteráž učí nás těžiti z pokladů přírody co možná 
nejlépe a nejvíce, přičinila se tím znamenitě o blahobyt národů; věda, kteráž 
rozhojnila poklady osvěty naší v netušené míře, dadouc nám volně nahlédnouti 
do vnitřku ústrojí přírody a objevujíc ve spojení s fysikou užaslým zrakům 
podivuhodné zákony, jimiž řídí se vše konání přírody: věda, ve vývoji člově
čenstva tak předůležitá, zasluhuje toho plným právem, aby se pátralo zrakem 
bedlivým po nej skrovnějších počátcích jejích. Zrak, zostřený pomůckami vědy 
nynější, postihne na této pouti v minulosti mnohou ctihodnou památku ducha 
a snahy dob dávno minulých, mnohý zajímavý důkaz neočekávané nalezavosti 
a soudnosti, konečně i mnohý žalozpěv o vražedných bojích osvěty s před
sudky a pověrami. Máť i tento obor nauk přírodných přehojné mučenníky 
své, kteříž v žalářích a na hranicích pykali za lásku obětovnou a nezhrože- 
nou, kterouž přilnuli k dílům mistra nedostihlého!

Dějiny chemie, jako dějiny nauk přírodných vůbec, rozvrhují se na tři 
doby podlé tří podmínek, jichž jest třeba ku poznání podstaty některého úkazu 
v přírodě. Nejprvé jest totiž poznati úkaz o sobě všestranně, po té pátrá se, 
jaká jest souvislost jeho s jiným i úkazy přirozenými, a konečně vyměřuje se 
tato souvislost nebo poměr odvislosti, t. určuje se čísly.

V prvé době od IY. věku do druhé polovice XVII. věku dbalo se všemi 
silami o poznání vlastností těl, o nalezení, pozorování a určení zvláštností 
jejich; doba tato jest zvláště vyznačena neodolatelnou snahou po vypátrání 
kamene mudrců, jenž mění, prý, všecky sprosté kovy v zlato, léčí veškery 
nemoce, omlazuje tělo a prodlužuje život. Doba tato rozvrhuje se na dobu 
starší, alchemie, do věku XVI. a na dobu chemie lékařské, v níž vedlé snah 
zlatodějských bylo účelem chemie hlavně vysvětlení a léčení nemocí.

V druhé polovici věku XVII. začíná se druhá doba, kteráž usilovala 
o vypátrání vzájemných poměrů nebo souvislosti vlastností hmot, o vypátrání 
všech úkazů, které sluší počítati do téže třídy a přičítati téže příčině. Doba 
tato chemiejlogistické zplodila znamenitou myšlénku vedoucí o fiogistonu, kterouž 
objasněna po prvé podstata předůležitého děje hoření.

V poslední době, v níž nacházíme se dosud, určuje se měrou a vahou poměr, 
v němž vlastnosti hmot mají se k sobě; směr tento kvantitativný (kolikostný) 
obdržel vrch velikým Francouzem Lavoisierem ku konci minulého století.

Nejprvé přihlíželo se teda ke hmotě, po té objevily se pravé myšlénky 
a konečně dostavila se mathematika s čísly svými, aby dovršila dílo.

Nyní jest chemie v pravdě sadem, jehož květy a plody přinášejí člově
čenstvu nejhojnější požehnání, jest rádcem, jehož dovoláváme se v případech 
nej spletenějších, jest divotvorcem, jenž čarovným pokynem svým otvírá nové 
dráhy živnostem a průmyslu, hospodářství a lékařství, jest věštcem nadšeným, 
jenž poučuje nás o divech světa stvořeného, k nimž jest připoutáno neroz
lučně naše bytí, trvání a vývoj náš — ale mýlil by se, kdo by se domníval, 
že vývoj její jest dokonán. Objevujíť se již nyní myšlénky a domáhají se 
platnosti náhledy, jimiž nabývá věda směru jiného, a vedlé úžasného světla 
nynějších vědomostí lze znamenati hluboké stíny nedostatkův a mezer, i lze



se domýšleti, že při neskonalé rozsáhlosti říše této nauky nevymizí přese vše
úsilí badatelův nikdy dočista. Poměry nynější chemie vytknul dobře Liebig, 
jeden z nejznamenitějších chemiků doby naší, řka: „Nad filosofy řecké vyni
káme tím, že víme neskonale lépe, než věděl druhdy Sokrates, že právě vzlile- 
dem k tomu, co bychom věděli rádi, nevíme ničeho. Slézáme horu a dospěvše 
na vrchol její, znamenáme pohledem obsáhlejším zas nové hory, jež zraku 
s počátku nebyly viditelný. Hleďme, abychom zrakům svým zjednali rozhled 
co možná nejširší, dovedeme pak spíše vyznati se v končinách, jež leží pod 
námi, a varovati se bludných cest i překážek, jež zastavují kroky naše a roz
ptylují sílu naši. Končiny, ležící pod námi, stanou se pak majetkem naším,
na němž budeme síti a klidit! ve prospěch svůj i člověčenstva.u

Chemické vědomosti národů dávnověkých. Nelze nám vylíčit! způsobů, jimiž 
měnívaly se od nejdávnějších dob některé hmoty zúmysla, neboť nedošly nás 
o tom zprávy přímé a nesnadno jest porovnávati v této příčině divochy dosa
vadní s nejdávnějšími předky nejvzdělanějších národů naší země. Nesejde však 
na tom, poněvadž takovéto proměny, pokud týkaly se .ústrojnin (vaření, pra
žení, hnití, kvašení), nemohly tenkráte naprosto býti pramenem skutečných 
vědomostí chemických, ač zakládaly se ovšem 11a důležitých dějích chemických. 
Důležitější jest patrně vzdělávání hmot nerostných, zvláště užívání a dobývání 
kovů, a v této příčině máme také některé zprávy určité.

V úvodu I. dílu položili jsme již zprávy o tom, že některých kovů uží
valo se již za dob, o nichž nám naprosto nelze určitých letopočtův uvésti. 
Vedlé nich vyskytují se záhy již i některé sloučeniny v užívání. Zprávy toho 
druhu z nejdávnějších dob zachovaly se nám jen od národů, jejichž osvětou 
položil se základ nynější vzdělanosti naší, totiž od Egyptčanů, Féničanů, Israe- 
litů, Rekův a Římanů. Číňané, Mexičané a Peruánci zajisté byli podobným 
způsobem nabyli nejedné zkušenosti pokročilé, ale vzdělanost jejich nerozšiřo
vala se a zkušenosti jejich mizely beze sledu, pročež v dějinách chemie mívají 
místo jen co zvláštnosti.

O Egyptčanech zvěděli jsme již, jakou podivuhodnou podnikavosť stavitel
skou byli osvědčovali, pročež nemůžeme se diviti, že znali se také výborně 
v dobývání rozličných kovů. Mimo to však znali se v barvení tkanin lněných 
a bavlněných, jakž dosvědčují nej dávnější památky jejich, a přikládali tomuto 
průmyslu takové váhy, že letopisci připomínají, který král po prvé nápodobil 
modř přirozenou. Rovněž znali sklo a užívali rozličných prostředků proti hnití 
při balsamování mrtvol svých (ledku, tuším i žíravého drasla nebo nátronu). 
Z pryskyřic, vytékajících se stromů jehličnatých (cedrů), strojili druh terpen
týnu, a překapováním smoly a dehtu nabývali kapaliny s kréosotem, kteréž 
užívali již při bolení zubů a jistých chorobách kůže co léku. Y lékařství jim 
tuším sloužila plísta a běloba k dělání mastí a flastrů, avšak kněží egyptští, 
výhradní držitelé těchto vědomostí, tajili se s nimi tak úzkostlivě, že lze jen 
domýšleti se znalosti jejich v dobývání těchto sloučenin. Pozdě teprv poštěstilo 
se cizozemcům vědy žádostivým, nahlédnouti do těchto tajností kněžských 
a přiučit! se jim (Solon 600, Pythagoras 550, Herodot 440, PÍato 380 př. Kr.), 
ale nelze souditi ze zpráv jejich, byla-li i chemie z počtu tajemných vědomostí 
těch, jest-li chemie co celek vědecký a jméno její původu egyptského; Egypt 
zajisté nazýval se druhdy dle Plutarcha chemia. Náhled ten podobá se tím 
spíše, poněvadž národové, kteří jali se později sbírati vědomosti chemické 
v celek, jeví tuto snahu teprv tenkráte, když byli vešli s Egyptem ve styčnosť, 
když opětné převraty dávných řádův byly strhly i překážky, jež dovolovaly 
prvé účastenství v tajnostech přírody jen několika málo zasvěcencům.

Féničané, jak známo, vynikali v barvířství; zvláště slynuly jejich tkaniny 
vlněné, barvené hmotami zvířecími (šťávou ostranky) i rostlinnými, z nichž 
nach býval nej skvostnější látkou na šaty, než vešlo hedvábí v obyčej. Dále 
vyráběli sklo (jež dle pověsti nezaručené jest nálezem jich) a uměli vzdělávali

6 . Úvod.
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cín, jejž přiváželi z Kassiterských ostrovů (Britanie). Ocl nich a od Egypt- 
čanův přiučili se Izraelité, aniž by však byli ve svých vědomostech vynikli 
nad ně. Znalit kovy zlato, stříbro, měď, cín, olovo a železo, snad také i sodu 
a některé jiné sloučeniny.

Rekové nevěnovali veliké píle naukám přírodným, zabývajíce se v duchu 
svém více přemýšlením a hloubáním. Za časův Homerových (as 1000 př. Kř.) 
dovídáme se jen o zkušenostech, známých již Egyptčanům, Féničanům a Israe- 
litům. Železo bylo tehdáž kovem vzácným, ješto Israelitůiii bylo mnohem 
obecnější, k nástrojům obecným pak braly se kovy sice méně způsobilé, ale 
vyskytující se hojně ryzí nebo snadněji dobývatelné železa, jako jmenovitě 
bronz. Rekové nebyli vůbec ve vzdělávání kovů tak pokročilí, jako národové 
onino. I strojení léků, veskrz ústrojných, ač nad míru rozšířeno Hippokrate- 
sem (v V. věku př. Kr.), dělo se bez přičinění výkonů chemických a výnimkou 
jen mužové, jako současný Demokritos Abderský, dbali o poučení a objasnění 
přímým pozorováním a zkouškami. Aristoteles ze Stagiry (384—322 př. Kr.) 
činí sice zmínku o tom, že voda mořská, cedí-li se hlinou, pozbývá hnusné 
chuti své a stává se pitelnou, zná příčinu, proč slaná voda mořská nese koráby 
s těžším nákladem než voda říčná a uvádí, že voda vypařuje se značněji při 
větším povrchu, Plato pak pokouší se o vysvětlení rezavění železa, ale pozo
rování a zkoušky ty, jsouce nahodilé a osamělé, nezpůsobily pokroku ve vědo
mostech chemických. Rovněž málo prospěla nauka Aristotelesova o čtyřech 
základných vlastnostech, vší hmotě společných (vlhké a suché, teplé a studené), 
jež sdružením svým poskytují čtvero hmot základných č. živlů. Země, so sou- 
jem hmot pevných, jest studená a suchá, voda studená a vlhká, vzduch vlhký 
a horký, oheň horký a suchý. Z těchto čtyr živlů, prý, vznikají všecky ostatní 
hmoty a poměrem jich řídí se odchylky a různosti ve vlastnostech ostatních 
hmot; který živel převládá, toho vlastnost přijímá hmota. Odejme-li se vzduchu 
teplo ochlazením, promění se dle tohoto náhledu ve vodu a podobně voda 
horkem ve vzduch, suchem pak v zemi. Mimo to měl za to, že ve všeinmíru 
jest pátý živel, ještě jemnější vzduchu. Nauka ta zachovala se tak dlouho 
v platnosti, že Lavoisier ku konci minulého věku uznal za dobré, dovoditi 
řadou krásných zkoušek, že nelze proměniti vody v zemi.

T/ieofrastos (nar. 371 př. Kr., zemi*. 286 v Athénách), žák Platův a Ari- 
stotelesův, dotýká se ve svém spise o nerostech po prvé ulili kamenného, ru
mělky, sirníkův arsénových a sděluje některé zprávy o dobývání běloby a  suříku.
0  kovech nevěděli Rekové více než Israelité, ale tuším vytknuli pojem kovu 
a vyznačili jej jmen em zvláštním. Celkem teda skutečné vědomosti Rekův 
byly dosti sporé a Římanům  dostalo se od nich v této příčině jenom látky 
velmi nedokonalé.

V době největší moci římské říše, kde podnikali Římané velikolepé vý
pravy válečné do končin nejodlehlejších a poznávali se s mnohými národy 
jinými, rozšířily se znamenitě i vědomosti jich o přírodě. Značné obohacení 
těchto jeví zvláště ve svých dílech Dioskorides, Řek z menší Azie, jenž účastnil 
se několika výprav římských v Azii, a Cajus Plinius Secundus starší. Dio
skorides popisuje jistý druh překapování a dobývání rtuti z rumělky, pražení 
surového leštěnce antimonového, mimo to ví o vodě vápenné, kysličníku cineč- 
natém, skalici modré a bělobě, a z popisu jeho o dobývání některých sloučenin 
lze souditi, že znal i přístroje leckteré.

Ještě úplnější sebrání chemických skutkův a způsobů, při němž pohřešuje 
se ovšem vlastní znalecká soudnost sběratelova, podal Plinius (zemř. 79 po Kr.). 
Dle jeho slov znali Římané tehdáž mimo kovy dřív uvedené již i rtuť a věděli, 
že rozpouští se v ní zlato, amalgamy zlatové pak užívali k pozlacování. Znalit
1 nerovnou roztopitelnost kovů a uměli kovy spájeti i cínovati. Železo dovedli 
proměniti v ocel a kysličníků mědi i olova (ldejtu i suříku), jichž nabývali 
pálením kovů na vzduchu, užívali v lékařství. Ledek (nitrům) a kamenec
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(alumen), jichž jména původná jsou latinská, nebyly však tehdáž ještě známy, 
nebo rozuměly se jmény těmi věci jiné. Kyselina siřičitá, kteráž zplozuje se 
hořením síry, sloužila k čistění vlny a k zastavení hnití, jakož vypravuje se 
již o Ulyssesovi, rozkázavším po zabití nápadníků Penelopiných, aby síně vy
čistily se a spořádaly se zase. Draslo znali a uměli je sesilovati páleným 
vápnem. Mýdla tvrdého i měkkého dodávali Římanům Gallové. Nápoje lihové 
připravovali sobě kvašením, ač neznali podstatné součásti jich, alkoholu obec
ného, v čisté způsobě; podobně užívali kyseliny octové (octu), ovšem jen roz
ředěné. Z barviv vážili sobě nejvíce šťávy ostranky a indychu, i shledali, že 
sodou a hnilou močí lze z některých barev rozmanité odstíny vyvoditi, ale 
zdá se, že neznali ještě účinku mořidel v barvířství; některé zprávy jednak 
nasvědčují tomu, že Egyptčané znali se v umění tom, ale tajili se s ním. 
V dobách úpadu římské říše jevil se zvláště čilý život naukový v Aleksandrii 
v Egyptě a tamější akademie, kterouž založil Ptolomaeos I. (301—284 př. Kr.), 
byla nejhlavnějším sídlem a útočištěm vědy řecké, i šířila ji do Byzance a odtud 
na sever Evropy. Vědomosti Aleksandrincův o přírodě, dědictví to snad po 
kněžích staroegyptských, působily nejrozhodněji v pozdější vývoj nauky, a kře
sťanství, jež strhlo strmé hranice kast a úzkostlivého tajemnůstkářství, osvo
bodilo i nauku a tato sestoupila mezi lid, jenž odtud jal se v ní míti vždy 
větší a větší účastenství.

Doba alchemie. Dobyvše Egyptu, opanovali Arabové i veškeré poklady 
vědomostí přírodnických, kteréž byly se tam chovaly od dávných věků. Národ 
tento jarý přese všecky zákazy Mohamedovy, aby neoddával se hloubání, ujal 
se čile nauk, jež seznal v zemích jím dobytých, a vzdělával horlivě lékařství, 
hvězdářství a mathematiku. Zvláště ujal se však myšlénky o proměňování 
kovů sprostých ve zlato kamenem mudrců, kteráž došla přičiněním jeho roz
šíření po veškeré Evropě.

Myšlénka tato, kteráž u vývoji vědy má největší důležitost, vyskytuje se 
po prvé ve věku IV. u učencův aleksandrinských, a jakkoli posmívají se jí 
nyní nedoučení lirdopýškové, souhlasila tehdáž úplně se všemi známými pozo
rováními, ano na tehdejším stupni vývoje nauky nebyla jiná představa o povaze 
kovův ani možná. (Mluvit o tom Themistios Eufrades 360, Synesius 400, 
Zosimus, Aeneas Gazaeos, Stefanos Alehsandrinos atd.)

Tehdáž již řadily se hmoty do jistých skupin dle toho, pokud rovnaly 
nebo podobaly se sobě v jistých vlastnostech. Takž i kovy všecky jeví jisté 
vlastnosti základné. Lesk kovový přísluší všem; některé trvají bez proměny 
v ohni, kovy to drahé; většina ostatních pozbývá v ohni lesku a kujnosti, 
kovy to obecné; konečně rozeznávaly se i kovy křehké co nedokonalé č. polo- 
kovy. Pro lesk kovový nebylo tehdáž lze rozeznati leštěnec olověný a kyz 
železný od kovů; oba nerosty tyto pouštěly síru horkem, prvý pak, zachová
vaje bez proměny barvu a lesk, proměnil se v kujný kov olovo. Nebyla-liž 
tu na snadě myšlénka, že síra jest součástí kovů, kteráž podmiňuje množ
stvím svým vlastnosti kovů? Vypuzením síry stalo se z leštěnce olověného 
olovo, nebylo-iiž podobno, že by vypuzením značnějšího podílu síry mohlo 
se způsobiti ještě větší zušlechtění olova? Skutečně nabylo se z olova dalším 
vypalováním v ohni něco stříbra, ze stříbra pak odloučilo se zlato. Alchemie 
považovala toto odlučování za zplozování, olovo, stříbro a zlato za zplodiny 
dějů svých. S tohoto hlediska bylo možno, že zdokonalením způsobu promění 
se všecko olovo leštěnce ve stříbro, všecko stříbro ve zlato — a zkušenost 
nasvědčovala tomu v jisté míře. Dále bylo známo, že rtuť vypařuje se ohněm, 
nebylo-liž zas tu na snadě, že ztrupelení nedokonalých kovův ohněm neb o , 
rezavění, jímž pozbývají vlastností svých kovových, děje se následkem vylou
čení jakési rtuti (merkuru)?

Podnes znamenáme, že měkké železo tvrdne skrovnou přimíšeninou hmoty 
jiné a že tvrdá litina stává se jistým způsobem měkkou a tažnou, že červená
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měď nabývá kalamínem barvy zlatové a arsénem barvy stříbrné, že zlato 
zahříváno se salmiakem nabývá barvy rudožluté, ješto boraksem bledne, ve 
v obecném inkoustě (v němž jest skalice modrá) mění naše děti železo v měď. 
Podobně neměl tenkráte nikdo tušení, že ve sloučeninách by bylo skutečně 
kovů, a poštěstilo-li se vyloučení kovů z oněch, pokládalo se za zplození kovů 
(pálením červeného jílu s olejem vzniklo dle toho náhledu železo). Mysl v těch 
věcech málo zkušená domnívala se snadno, že vlastnosti kovů záležejí v jistých 
součástech jejich, že přičiněním nebo odčiněním jistých hmot lze olovu nebo 
mědi dodati vlastností stříbra nebo zlata. Nedokonalá tinktura vyvodila barvu, 
dokonalejší mohla dodati i vlastností ostatních.

Takovýmto způsobem zpozorovali alchemikové arabští jisté zvláštnosti 
ve vlastnostech hmot a přidružili nenáhle k živlům Aristotelesovým, k příči
nám povahy fysikalné, tři živly nové, základné to příčiny nejobecnějších vlast
ností chemických: merkurius (těkavý v ohni), síra (spalitelná) a sůl (stálá 
v ohni); později přibyla ještě sůl louhová (žiravina) a kyselina. Místo skutečných 
hmot zaujaly v náhledech vědeckých záhy hmoty smýšlené, pojmy, a tak na
zýval se líh sirnatým merkuriem rostlinným, poněvadž byl hořlavý i těkavý.

Za prvopočátkův alchemie měl vrch náhled, že děj chemický podobá se 
ději životnému, že kovy vyvinují se z jakéhosi semene jako zvířata a rostliny. 
Zlato bylo mezi kovy tím, čím jest člověk zdravý, mosaz byla chorým zlatém, 
rtuť chorým stříbrem a šest známých kovů zvalo se šesti malomocnými, jež 
lze vyhojiti, totiž proměniti ve zlato. Slavný Dzafar (Geber), opíraje se o skutky 
výš uvedené, tvrdí, že jsou prostředky k plození a měnění kovů, jež sestávají 
z trojích medicín. Medicína řádu prvého jsou surové přírodniny (rudy), medi
cína řádu druhého jsou medicíny řádu prvého, čištěné ději chemickými. Dal
ším zušlechtěním a ustálením vzniká medicína řádu třetího, to jest veliké 
magisterium, červená tinktura, veliký eliksir, kámen mudrců. V každém kově 
jest prý obsažena věc, kteráž uděluje mu ráz kovový, toť merkur mudrců; 
zušlechtění kovu děje se tudíž rozhojněním této příčiny kovovitosti v něm. 
Vytáhne-li se z některého těla nebo kovu příčina kovovitosti, zvýší-li se síla 
její čistěním a připraví-li se takto výstřelek kovovitosti, toť ejhle pak kámen, 
jenž mění kovy nezralé ve drahé. Účinek kamene mudrců byl od mnohých 
považován jako účinek kvasidla. Neinění-liž, dí alchemista Rippel, kvasnice 
šťáv rostlinných, vody cukrové přeměnou součástí v omlazující a posilňující 
vodu života, nevypuzují-liž všech nečistot? Nemění-liž kvas mouky v živný 
chléb? V největší dokonalosti jeho postačoval dle Rogera Bakona jeden díl 
jeho, aby proměnil 1 million částí, dle Raimunda Lullusa dokonce tisíc bil- 
lionů částí obecného kovu ve zlato. Basilius Valentinus tvrdí, že síla jeho stačí 
jen na 70 částí obecného kovu, John Price pak, poslední zlatoděj XVIII. věku, 
že jest jen s 30—60 částí obecného kovu.

Ku připravování kamene mudrců bylo předně třeba prvé suroviny, země 
Adamovy, panenské; jeť prý sice všude rozšířena, ale může se nalezti jenom 
za podmínek, jediné známých zasvěcenci a ze zvláštní milosti Boží. Jakmile 
nalezena, jest ostatní dobývání dílem žen, hračkou dítek. (Co země panenská 
považovány kovy, zvláště rtuť, antimon, cín, skalice zelená, sůl kuchyňská, rosa, 
žáby, hadi a ještěrky, ledek, kamenné uhlí, vinný kámen, — ano i výkaly 
lidské, z nichž Brandt dobyl kostík, maje jej za nezralé zlato.) Z prvé suro
viny nabývá filosof merkuru mudrců, rozdílného od obecné rtuti, výstřelek to, 
podmínku zplození všech kovů. K tomuto přičiňnje se zlato filosofické a smí
šenina zůstaví se po delší čas v peci vylíhací, podoby vejce. Tam dostane se 
hmota černá, hlava krkavčí, která po delším trvání v horku mění se v bílou, 
v labuť to bílou. Delším a prudším ohněm sežloutne hmota a konečně zčer
vená krásně, čímž jest dokonáno veliké dílo.

Jiné popisy dobývání kamene mudrců jsou ještě temnější a tajemnější 
pro sloh mystický, přeplněný obrazy, jejž zdědila alchemie od kněží egyptských.

J a h n o v a  K ro n ik a  p ráce. Díl IV. 2



Starodávný zvyk, měřiti délku času modlitbami, přešel později i do dílen 
alchemiků a stalo se tak, že modlitba, kteráž měla původně značili jen délku 
výkonu, považovala se nenáhle co nutnou a podstatnou podmínku zdaru vý
konu. Převrat náhledův alchemistických v pojmy náboženské dovršil se konečně 
v té míře, že v těchto užíváno zhusta výrazův alchemických, ano Luther chválí 
alcheinii velice pro znamenitá a krásná podobenství o vzkříšení mrtvých.

Před vynalezením kněhtiskařství bylo alchemikům věcí snadnou, zatajiti 
výskumy své, i vyměňovali je jediné za zkušenosti jiných zasvěcenců (adeptů). 
Děje chemické, jež uveřejnili, jsou jasny a srozumitelný, pokud nesměřují 
k hlavnímu cíli snahy jejich; náhledy a práce své však o velikém mistrovství 
odívali v obrazy a podobenství, vyslovujíce jazykem nesrozumitelným to, co 
bylo jim samým jen šerým tušením.

Myšlénka, že kámen mudrců jest též prostředkem uzdravujícím a omla
zujícím, vznikla teprv ve věku XIII. z náhledu, že životný děj jest toliko 
dějem chemickým. Kámen mudrců, řečený v této příčině panacea veliká, 
byl s to, aby vyhojil kovy proměnou ve zlato, bylo tudíž snadno se domýšleti, 
že by měl podobný účinek v těle lidském. Arnoldus Villanovanus, Raimun- 
dus Lullus, Isaak Hollandus vychvalují léčivou sílu jeho nad míru, ano Salo
mon Trismosin tvrdí, že omladil se u vysokém věku gránem kamene mudrců, 
jeho žlutá vráskovitá kůže stala se prý hladkou va bílou, tváře zčervenaly, 
šediny jeho zčernaly, záda ohnutá vzpřímila se. Ženám devadesátiletým na
vrátil jím prý mladost zúplna.

Náhledem tímto byly sloučeniny chemické zavedeny do lékařství, choré 
tělo lidské jest učiněno skoumadlem, jímž poznává se hmota prvotná i zušle- 
chtění její, a čím více nemocí vyhojilo se hmotou některou, tím blíže byla 
ku kameni mudrců, léčiteli všech.

Z Egypta přišla snaha po nalezení kamene mudrců a tím i vědomosti 
chemické a celý směr vědecký do Španělska, kde arabské vysoké školy v Kor
dově, Seville a Toledě, k nimž docházeli od X. věku žáci z celé Evropy, 
zabývaly se horlivě naukami o přírodě a přivedly alchemii k značné dokona
losti. Týž směr šířil se pak i z Řecka po Evropě východné. Z chemikův 
toho času vyniká nad jiné Ď žafar  (Geber), Plinius to VIII. věku, jenž podivu
hodným věděním svým daleko předstihl své nástupce Rhazesa, Avicennu a j .  v. 
Později však vznikaly křesťanské vysoké školy na západě Evropy, v Paříži, 
Salamance, Padově, Salerně, Bononii atd., kteréž od věku XII. staly se hlav
ními ohnisky vědecké činnosti, přenešené od Arabů. Vzdělávateli a šiřiteli 
nauk byli tu ovšem téměř výhradně kněží, jimž jediným bylo lze ubrániti se 
před podezřením čarodějství, jež stíhalo tehdáž duchy přírodě oddané kletbou 
nejkrutější. Ve věku XIII. sluší zvláště vytknouti veliké přírodozpytce Rogera 
Bakona  a Alberta Bollstadtského (biskupa Řezenského, známějšího jmenem 

\ Albert Velikii\ kteříž rovnají se bohatstvím myšlének a velikolepostí názorův 
o přírodě učencům novověkým. K velikánům těmto připojují se v dalším prů
běhu alchemie jiní mužové výteční, o pokrok vědy velezasloužilí, jakož jsou 
Basilius Valentinus, Arnoldus Villanovanus, Raimundus Lullus a j. v. Alche
mikům jest věda zavázána díky za nalezení kyseliny sirkové, kyseliny solné 
a dusičné, čpavku, žíravin, nesčíslných sloučenin kovových, alkoholu, étheru, 
kostíku, berlínské modři, při čemž sluší povážiti, že byli zároveň nálezci pří- 
strojův a pochodů, jimiž nabývali sloučenin jmenovaných, že připravovali vše, 
čeho potřebovali, rukama vlastníma. Alchemie ve smyslu tehdejším nebyla 
než chemií a zavírala v sobě i všecky živnosti chemické, nálezy pak Boettgera, 
Glaubera, Kunkela v příčině posléz uvedené rovnají se v pravdě největším 
nálezům našeho století.

Základná myšlénka alchemie o kameně mudrců jest ovšem bludem, ale 
z bludů vycházejí všecky náhledy naše; co dnes pokládáme za pravdu, osvědčí 
se snad zejtra již co blud, a vědě prospívá každý náhled, jenž pobízí k bádání,
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budí ostrovtip a zachovává vytrvalost, nebot bez práce nelze dojiti nálezů. 
Slušít pak vyznati, že nelze vypátrati myšlénky, kteráž by působila mocněji 
a trvaleji v ducha člověka, než právě myšlénka o kameně mudrců. Kdyby 
jí nebylo, postrádala by chemie nynější dokonalosti své, kteréž došla právě 
jen jí. Touž mocí za časů Kolumbových na tisíce dobrodruhů bylo puzeno, 
aby odvažovali se života a jmění při pátrání po novém světě, touž mocí jsou 
nyní statisícové hnáni do Kalifornie, Austrálie, aby i tam šířili osvětu a mrav 
společenský.

Důkaz o nepravosti myšlénky té vymáhal toho, aby se proskoumaly 
a pozorovaly podlé pomůcek tehdejších všecky věci, přístupné skoumání a po
zorování. Ustavičným zápasem přílišné víry s nedůvěrou rostla a sílila věda 
v té míře, až konečně mohla odhoditi berlu, o níž byla se dosud podpírala, 
až mohla vyvrátiti na vždy náhled, jenž byl tak dlouho podnětem k nálezům 
nej skvělejším. Vždy, kdykoliv ochabovala důvěra a vytrvalost badatelů mar
ností všech pokusů, objevil se v pravou dobu tajemný neznámý, jenž přesvědčil 
některého muže vynikajícího, věrohodného o skutečnosti kamene mudrců — 
a plamen sotva doutnající vzplanul náhle zase v prvotné síle, aby dovršen 
býti mohl účel, za nímž dopřáno bludu tomu panovati po tolik set let.

Každá nauka jest ústrojí duševně, v němž, tak jako ve člověku, objevuje 
se sebevědomí teprv za jisté pokročilé doby vývoje. Tak dělo se i s chemií. 
Všecky zvláštní účely alchemikův směřovaly k cíli vyššímu a zvolena k tomu 
patrně cesta nejlepší. Dít Liebig v této příčině: „K stavbě paláce jest třeba 
mnoho kamenů dobýti, mnoho stromů poraziti a otesati. Rozvrh pochází s hora, 
znát jej jen stavitel. Kámen mudrců, jejž hledali staří v pudu temném, ne
určitém, nebyl v úplni své dokonalosti ničím jiným než vědou, chemií. Není-liž 
ona kamenem mudrců, jenž nám slibuje zvýšiti úrodnost našich polí a pojistiti 
blahobyt mnohých milionů lidí; neslibuje-liž nám, vyvoditi na místě sedmi zrn 
na tomtéž poli osm i více? Není-liž chemie kamenem mudrců, jenž přetvořuje 
součásti hmoty zemské ve zplodiny užitečné, z nichž učiní obchod zlato: 
není-liž kamenem mudrců, jenž slibuje nám objeviti zákony života, jenž dává 
nám prostředky, abychom hojili nemoci a prodlužovali život? Každým nálezem 
otvírají se bádání říše vždy rozsáhlejší a bohatší, a v zákonech přírodných 
pátráme dosud ještě po zemi panenské, hledání toto neukončí se nikdy. “

Některými zprávami o hlavních alchemistech doplní se obraz náš o této 
důležité době vědy.

Geber (plným jmenem slul Abu-Mussa-Džafar-al-Sofi) žil tuším v Seville 
a zemřel tam r. 765. Pro učenost svou byl nazýván králem Arabů nebo mistrem 
mistrů. Jeho spisy dávají úplný obraz tehdejších vědomostí chemických a jeví 
proti Pliniusovi a Dioskoridesovi pokrok náramný, jenž byl tuším hlavně způ
soben samým Džafarem. Ont určil vlastnosti známých hmot mnohem zevrub
něji, než dělo se kdy před tím, ale objevil též drahné množství těl nových 
a učil jich dobývati zvláštními způsoby. Okysličením kovův učí dobývati kyslič
níky jich, zná kysličníky olova žlutý i červený, červený kysličník rtutnatý, 
bílý utrých i jeho vlastnost, že dává mědi barvu bílou. Rovněž popisuje 
zevrubně slitiny i amalgamy kovů, dobývá mléka sirného rozpuštěním síry 
v žíravém louhu draselnatéin a přičiněním octu, umí slučovati kovy se sirou 
a ví, že takto nabývá se ze rtuti krásně červené rumělky. O drasle a sodě 
věděl již, že zžíraví vápnem. On užil po prvé překapování a vyloučil cestou 
tou kyselinu sirkovou z kamence, kyselinu dusičnou ze siníšeniny z ledku 
a zelené skalice, kyselinu octovou z octa. Lučavka královská z kyseliny dusičné 
a salmiaku sloužila mu k rozpouštění zlata, rovněž strojil z kyselin drahně 
sloučenin a solí prvé neznámých, na př. dusičnan stříbrnatý, chlorid rtut
natý atd., jež čistíval cezením a hraněním opětným. V příčině praktičnosti 
vyniká znamenitě nad všecky své předchůdce i nejbližší nástupce po celých 
6 století a jest se diviti, že tito nedovedli lépe těžiti z pokladu jeho vědomostí,
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což vysvětluje se ovšem nejlépe tím, že měli více jiné věci než vědu na zře
teli. Džafar dovozuje možnost dobytí kamene mudrců skoumáním i důvody 
theoretickými, ale přes to nedává přílišnou víru v něj na jevo. Neví se, na- 
značoval-li sám již kovy jmény a znaky oběžnic, nebo učinili-li to překladatelé 
jeho spisů.

Albertus Magnus byl 1193 nebo 1205 narozen v Lauingách ve Švábsku 
z hraběcí rodiny Grootův z Bollstadtu a zemř. 128Q vv Kolíně nad Rýnem. 
Byl mnichem dominikánem, r. 1260—2 biskupoval v Řezně, po té vyučoval 
víře v Čechách a v Němcích, načež vrátil se opět do kláštera svého v Kolíně 
nad Rýnem, kde na sklonu života svého upustil od skoumání. přírodnického 
i filosofického, oddav se zcela přísné víře. Náš Tomáš ze Štítného tuším čer
pal mnoho z jeho spisů prostředkem Tomáše Akvinského. Některé spisy jeho 
jsou i do češtiny přeloženy a vydány tiskem, na př. R áj duse (v Praze 1589). 
Bylt náčelníkem filosofův oné doby, ale zvláště vynikal v naukách přírodných, 
jimž vyučoval na vysokých školách Pařížských a Kolínských s neobyčejným 
úspěchem. Pro svou praktickou znalost přírody byl vyhlašován co divotvorce 
a zachovala se mnohá pověst o něm; nejznámější příběh takový jest, že r. 1240 
častoval v Kolíně n. Ř. římského krále Viléma Hollandského ve sklenníku 
uprostřed zimy, což vykládalo se mu tak, jako by uměl čarovati, ač ovšem 
neodvážil se nikdo na stíhání muže tak velice slavného. Podobně zhotovil 
automata čili samohybce lidského, jejž však ztroskotal žák jeho, sv. Tomáš 
Akvinský. Též mají jej mnozí za nálezce střelného prachu. Znalost rozličných 
výkonů chemických jeví značně zdokonalenu. Horkem (okysličením) odlučoval 
kovy drahé od obecných (zlato od olova), lučavkou dělil zlato od stříbra, 
podobněť učil rudy zbavovati síry i arsénu sublimováním.

Roger Bokou nar. se 1214 v Ilchestru, oddal se stavu duchovnému a vstou
pil v Oksfordě do řádu františkánského, v němž účinkoval zvláště co učitel. 
Bylt muž vědomostí přerozmanitých, pročež nazýván později IJoctor mirabilis; 
zabýval se badáním o jazycích, byl výtečným hvězdářem a vytknul po prvé 
vady kalendáře Julianského, byl výtečným mechanikem a optikem a zhotovil 
samohybce, což přičítáno pomoci ďáblově. Pro své neobyčejné vědomosti o pří
rodě byl v klášteře svém uvězněn, propuštěn sice papežem Klimentem IV., 
ale Uvězněn zase za nástupce jeho a propuštěn teprv po lOleté vazbě. Zemřel 
v Oksfordě 1284. Bylt sice muž osvícený nad dobu svou, ale tvrdil, že lze 
kovy proměiiovati v zlato a věřil v skutečnost kamene mudrců. Vědecké chemii 
prospěl vytknutím rozdílu mezi kamencem a skalicí, znal prach střelný a věděl, 
že hořící hmoty hasnou v nádobách zavřených.

Basilius Valentinus, pokud víme, žil v druhé polovici věku XV. a byl 
též mnichem. Ze spisů, jež zachovaly se nám jmenem jeho, vysvitá stav chemi
ckých zkušeností té doby. Podávát nám velmi obšírné zprávy o kovech a zmi
ňuje se po prvé o arsénu, vismutu a činku. Též líčí dobývání rtuti ze sublimátu, 
zlata třáskavého, cukru olověného, skalice zelené ze železa a kyseliny sirkové, 
rozličných sloučenin antimonových a zvláště důležité dobývání kyseliny solné 
ze soli kuchyňské a kyseliny sirkové. V jeho spisec^ znamenáme dále prvé 
stopy rozboru chemického (analysy), jímž poznával rozličné slitiny kovové a do
vodil mylnost některých náhledů alchemiků. Byla to dráha zcela nová a nejvýš 
znamenitá, kterouž nastoupila chemie takto, nebot rozbor byl neomylným pro
středkem k poznání pravosti theorii a jím byla odchována přísná věda nynější.

Od těchto pravých přírodozpytců, kteří pobloudili často ve svých náhle
dech theoretických, ale prospěli znamenitě vědě a položili základy skvělého 
vývoje jejího, sluší spravedlivě rozeznávati toulavé zlatodéje věku XVI. a XVII., 
kteříž šidili sebe i jiné bez prospěchu ve vědění a uvedli jméno alchemie 
v posměch a povržení, i učinili ji skutečnou záhubou a zkázou celých věků. 
Zvláštní tento zvrhlý směr vědy naznačuje se jmenem zlatodějství., umění bož
ské (egyptské, hermetické, spagyrické).
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V umění tom měl čelné místo báječný kámen mudrců, o jehož skutečnosti 
arci byli přesvědčeni mužové nejznamenitější, jako Tycho de Brahe, Francis 
Bakon Verulamský, Luther, Benedikt Spinoza, Leibnic, ano kterýž byl výroky 
soudův a fakult právnických povznesen nade vší pochybnost, ač jej nikdo ne
znal a neviděl. Výše již uvedeno, jak usilováno dobyti jej z hmot nejrozdíl
nějších, vyzývajících posměváčky; tak jistý Benedictus Figulus učí dělati zlato 
ze Židů: 24 Židů dá prý 1 lot zlata. Této hluboké a rozsáhlé víry nadužívali 
zlatodějové chytře k účelům svým zvláštním a uměli ji křísiti příhodami tajem
nými, všechny pochybnosti vyvracujícími. Tak vypravuje van Helmo nt (1618), 
že mu několikrát bylo neznámým způsobem, doručeno J,4 gránu drahocenné 
hmoty (těžkého prášku barvy šafránové a třpytu jako sklo, na lirubo rozbité), 
kterouž z 16 lotů rtuti učinil čisté zlato. U vytržení nad šťastnou proměnou 
touto dal synovi, narodivšímu se mu právě, jméno Merkurius. Helvetius, vý
tečný lékař prince Oranského a urputný odpůrce alchemie, dostal 1667 od 
cizince kousek s půli semene řepového a proměnil jím v přítomnosti své ženy 
a svého syna 6 drachem olova v zlato, jež bylo na mincovně v Haagu shle
dáno za pravé. V přítomnosti císaře Ferdinanda li l .  v Praze (1637—57) 
událo se, že pomocí gránu červeného prášku, jejž byl prostřednictvím jistého 
Richthausena obdržel od neznámého, proměnil vrchný mistr báňský hrabě Russ 
půltřetí libry rtuti ve zlato, z něhož zhotovil se veliký peníz, na němž byl 
Jasoň, drže Merkuriovu berlu hadí, s nápisem: Divina Metamorphosis exhibita 
Pragae XV. Jan., An. MDCXLVIII in Praesentia Sac. Caes. Maj. Ferdinandi 
Tertii etc.; peníz ten choval se dle Gmelina ještě r. 1797 v pokladnici Vídeň
ské. Riclithausen za prostřednictví své jmenován baronem 2  Chaosu. I Arnošt 
Ludvík, landkrabí Hessensko-Darmštadtský, dostal od neznámého balíček s tink
turou červenou a bílou, spolu s navedením, jak jest jich užívati. Ze zlata, 
jež připravil takto z olova, raženy jsou dukáty a ze stříbra hessenské tolary 
z r. 1717 s nápisem: Sic Deo placuit in tribulationibus. Kdož by si byl do
volil pochybnosti proti skutkům tak znamenitým a nevývratným?

V některých případech prosvítá ovšem podvod jen lehkou rouškou a po 
nich lze souditi o věrohodnosti ostatních, jež nemohou se s nynějšího stano
viska vědy poldádati leč za klam bezděčný nebo úmyslný. Iv Jindřichovi I., 
vojvodovi Bouillonskému a knížeti Sedanskému, přišel 1620 adept, jenž mu 
chtěl zjednati bohatství, přiměřené prý jeho udatnosti. Kázalt koupiti klejt 
od lékárníka Sedanského a proměnil jej gránem červeného prášku ve zlato. 
Maje však na spěch ke sjezdu adeptů v Benátkách, dal knížeti všechen prá
šek svůj a žádal jen 20.000 tolarů na útraty cesty. Kníže, hanbě se za poža
davek tak skrovný, dal mu 40.000 tolarů, ale jakmile spotřeboval klejt Sedanský, 
nespatřil více zlata. Bylt adept onen skoupil prvé všechen klejt v Sedaně, 
namíchal do něho několik uncí zlata a prodal jej opět lékárníkům.

Slavný a velezasloužilý profesor bohosloví v Hále, Jan Salomon Semler 
(zemř. 1791), zabýval se r. 1786 všeobecným lékem, tehdáž proslaveným, jejž 
prodával jistý baron Hirsch jmenem sůl vzdušná. Domýšlelť se, že v této 
soli, navlhčila-li se a ostavila-li se v teple, zplozuje se skutečně zlato. R. 1787 
poslal částku této soli s ukázkou zlata, vyrostlého v ní, akademii Berlínské. 
Výtečný analytik Klaproth shledal v tom sůl Glauberovu, sůl hořkou, obalenou 
v sedlinu močovou, a zlato Ústěné. Semler poslal Klaprothovi též sůl, v níž 
nebylo ješté zlato rostlo, a mok, jenž drží v sobě sémě zlata a zňrodňuje sůl 
za tepla; než vyšlo na jevo, že sůl ta byla již pomíšena se zlatém. Semler byl 
pevné víry a psal r. 1788: „Dvě sklenice nosí zlato, vybírám je vždy za 5 nebo 
6 dní po 12— 15 gránech, 2 až 3 jiné dozrávají a zlato prokvétá dolem.“ 
Z nové zásilky Klaprothovi v lupenech s 4—9 palců čtvercových bylo patrno, 
že bylina zvrhla se, neboť plodila zlato nepravé, tombak. I vyšlo na jevo, že 
sluha Semlerův, jemuž byly svěřeny sklenice zlatonosné, dával do nich zlato, 
aby potěšil pána svého; když pak jednou bylo ženě jeho službu tu zastali,



14
F

Uvod.

vzala nepravé zlato, majíc za to, že při menším vydání poskytne větší výnos. 
V dobách rozkvětu zlatodějství neuměli však lidé tak dobře rozeznávati pravé 
zlato a stříbro od míšenin, těmto kovům na pohled podobných, pročež dařilo 
se podvodníkům ku podivu. Vše šejdířství nebylo však s to, aby vyvrátilo 
víru v skutečnost transmutace (proměňování kovů); Jindřich VI., král Angli
cký (1423), vyzýval ve čtyřech dekretech, vydaných po sobě, všecky šlechtice, 
professory a kněze, aby oddali se všemi silami umění tajemnému, čímž nabylo 
by se prostředků k zapravení státného dluhu. Zvláště prý kněží, mínil král, 
měli by usilovati o nalezení kamene mudrců; poněvadž umějí chléb a víno 
měniti v Kristovo tělo a krev, poštěstí se jim zajisté též pomocí Boží, aby 
způsobili proměnu kovův obecných ve zlato. O výsledku těchto naléhavých 
dekretů lze souditi po tom, že parlament skotský nařídil, aby se bdělo pilně 
ve všech přístavech říše a zvláště na pomezí anglickém, by nedováželo se 
zlato nepravé (amalgama měděná), potomci pak těchto zlatodějů žijí prý dosud 
v Birminghamu. Podobné řemeslo provozovalo se té doby i ve Francii a císa
řová jBarbora, druhá chot císaře Zikmunda, strojila stříbro z mědi a arsénu, 
jakož i množila váhu zlata přísadou stříbra a mědi, i prodávala výrobky své 
za ryzí kovy. Zlatodějství, sesílivší se ještě pomocí theosofie, kabbaly, chiro- 
mantie, nekromantie a jiných věd nekalých, proniklo co pravá nákaza vše
cky stavy od sedláka ku králi a zvláště vyšší stavy, jmenovitě panující knížata, 
věnovali mu podporu horlivější, než kdy před tím nauce některé. Tak, jako vedou 
nyní knížata, soukromníci a spolky veliký náklad na podniky hornické k vy
pátrání rud, uhlí kamenného nebo ložisek solných, dělo se v XVI. a XVII. věku 
s pracemi, domněle potřebnými k vypátrání kamene mudrců; každý bohatší 
kníže měl své zlatoděje a šlechtici méně zámožní skládali se po 2—4 na vy
držování nadějného zlatoděje. Objevilo se tu hejno dobrodruhů, kteříž pokoušeli 
se při dvorech knížecích o štěstí, býti pokládanými za adepty (držitele tajem
ství), než byla to hra nebezpečná. Ti totiž, kterýmž poštěstilo se tu i tam, 
osvědčiti se proměnou kovů, obratně provedenou, čímž nabyli cti i bohaté 
odměny, potázali se konečně se zlou jinde a dodělali se obyčejně toho konce, 
že byli v rouše, pozlátkem polepeném, pověšeni na šibenice, rovněž pozlacené. 
Mezi příznivci zlatodějů stojí v popředí císař Rudolf IL , k němuž sbíhali se 
na hrad Pražský zlatodějové z celé Evropy a po jehož příkladě zachovávali 
se mnozí čeští páni, zvláště Vilém z Rožmberka. Z Rudolfových alchemiků 
vynikají zvláště Polák Michal Sedziwoj, Sebald Schioerzer, Angličané Jan Dee 
a Edvard, Kelley. Dee (nar. v Londýně 1527) vyučoval v Cambridge i Paříži, 
později žil co soukromník v Londýně, zaměstnávaje se studováním starožitností, 
alchemie a magie, načež byl zatknut pro domnělé čarodějství. Když králová 
Alžběta dosedla na trůn, vypočetl jí k zvláštní její žádosti horoskop. Ale ne
stálost nedala mu dlouho žiti ve vlasti, i cestoval po Německu, Polsku a Cechách. 
R. 1581 seznámil se s dobrodruhem Kelleyem, jenž, byv úřadníkem soudným 
a pozbyv služby té (i uší svých) pro podvržení listin, stal se zlatodějem, jakož 
i obíral se zaklínáním duchů a mrtvol a křišťálovou kulí. Oba spojili se k stu
diím alchemickým i magickým, v prosinci 1581 započali společně větší řadu 
zaklínání, o čemž vedl Dee zvláštní denník. Jiným předmětem společného 
badání jich byl kámen mudrců. Polskému vojvodovi Vojtěchovi Laskému pro
rokovali 1583, že dosáhne koruny polské, načež přiměl je, aby cestovali s ním 
do Polska a byli mu nápomocni k cíli tomu, když však propadl, uchýlili se 
oba do Čech, kde Dee zalíbil se nad míru Rudolfovi II. a došel znamenité 
přízně u dvora. S císařem pracoval pilně v oboru alchemie a černé magie, 
i vychloubal se mu, že jest v úzkém osobném spojení se svým geniem, jenž 
navštěvuje ho prý času nočného a zastupuje studováním zemdlelého činně při 
vědeckých pracích; podobně honosil se, že zná řeč Adama a Evy a rozumí 
hlasům ptačím. R. 1586 byl s rodinou i se žáky svými vypovězen z Čech, 
hlavně původem Jiříka Popela z Lobkovic a legáta papežského. Nicméně
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navrátil se tajně na Třeboň k Vil. z Rožmberka, jenž chránil jej při vší nevoli
dvora. Konečné však bylo inu přece Čechy opustiti a dal se na novou dobro
družnou cestu po Polsku a Němcích, načež vrátil se do Anglie, kdež obdržel 
úřad prefekta v Manchestru. Po smrti králové doznával takových urážek, že
chtěl vlasť na vždy opustiti, zemřel však na cestě 1607. Většina jeho spisů
přišla na zmar, když lid vytloukl jednou dům domnělého čaroděje za nepří
tomnosti jeho a zničil vše, co bylo v domě. Kelley, jenž schválením svého
soudruha přišel k rozličným velmožům českým a povolán konečně i ke dvoru
císařskému, nebyl účasten osudu Deeova, ano uměl sobě Rudolfa v té míře 
nakloniti svými zkouškami a praktikami alchemickými, že jej jmenoval svým 
dvorským chemikem a povýšil jej „pro jeho veliké a neobyčejné vědomosti 
a služby platné“ majestátem, vydaným 23. února 1590, na rytířství, načež jest 
od stavů Českých přijat za obyvatele království českého. Nabyv svými šejdy 
mnoho peněz, skoupil v Čechách rozličná zboží šosovná i zemská, 1590 byl. 
však pro zavraždění dvořanína císařského uvězněn na Křivoklátě a zemřel 
r. 1591 na útěku z vězení tohoto, načež statky jeho jsou vzaty ku komoře 
císařské.

Hůře dělo se jiným osvědčeným šejdířům, na př. David Beuther byl
r. 1580 od právnické fakulty v Lipsku odsouzen, aby byl mrskán metlami 
za to, že, znaje tajemství kamene mudrců, nechtěl ho užívati ve prospěch
kurfiršta saského a mimo to měl do života býti vězen, aby nezradil tajemství 
svého mocnářům cizím. Ital Caetano zalíbil se v Brusselu kuríirštovi bavor
skému tak, že jmenován maršálkem polným a majitelem pluku pěchoty, po té 
prchl a došel pří/ně ve Vídni, v Berlíně jmenován generálem dělostřelectví, 
ale pověšen konečně 1709. Boettger pak byl z podobné příčiny držán u vězení, 
až objevil z pouhého téměř strachu dělání porculánu.

Krutost, kterouž ošálení mocnáři mstili se na podvodnících, jest však 
považována co nejmocnější důkaz o pravosti umění jejich a podněcovala jen 
víru ve zlatodějství. Tím vysvětluje se chování posledních pověstných alche- 
miků věku XVII. a XVIII., Filalethy, Laskarise a Sehfelda, kteříž doručovali 
jiným tajemně kámen mudrců, aby dovodili pravost učení zlatodějského, majíce 
vždy pilnou péči, aby nebyli vyzrazeni nebo polapeni. Z knížat, kteříž zabý
vali se zlatodějstvím, budtež ještě jmenováni kurfiřst saský August I., jenž 
pracoval vlastnoručně s chotí svou, vojvoda Virtemberský Jindřich I., jenž 
zmrhal důchody zemské zlatodějstvím a dal několik šejdířů pověsiti, králové 
dánští Kristián IV. a Bedřich HL, císaři Ferdinand I I I , Leopold I. a Franti
šek I., král pruský Bedřich II. a j. v.

Někteří zlatodějové byli podvodů svých tak výtečně znalí, že, pokud jim 
lze věřiti, nabyli znamenitého bohatství, k němuž ovšem kámen mudrců nepři
spěl ve skutečnosti ani v nejmenším. Pověstný Mikuláš Flamel zbohatl prý 
uměním zlatodějským v takové míře, že byl sám s to, aby založil a nadal 
bohatě 14 nemocnic a 7 kostelů. Ještě skvělejšími výsledky vychloubá se 
Jeroným Crinot, jenž tvrdí, že z bohatství, k němuž . dopomohl mu kámen 
mudrců, vystavěl as 1300 kostelů, pohříchu neznámo kde. R. Lullus prý 
králi Edvardovi III. anglickému zhotovil zlata k 6 milionům rosenoblů, aby 
podnikl výpravu křižáckou, Jiří Ripley pak zhotovil prý Johannitůrn, jež oble
hali Turci v Rhodusu, 100.000 liber zlata.

V té míře, jako šířil se obor skutečného vědění chemického, pozbývalo 
umění zlatodějské vážnosti a víry, nicméně bylo povahy tak houževné, že teprv 
Lavoisier, tvůrce chemie novověké, dovedl je vyvrátili z kořenů. Od této doby 
stojí po boku hvězdopravectví a jiných bludů, pokrokem člověčenstva zavrže
ných, i stalo se dočista hříčkou dobrodruhů, jako markýze Saint-Germaina 
a Cagliostra, ješto vlastní alchemie vědecká přenesla dobré jádro své do 
chemie naší doby. Poslední zastávatelé její byli učení Němci Wenzel (1773), 
Schroeder (1775), Eckartshausen (1802) a Schmieder (1832).
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Doba chemie lékařské (játrochemie). Mohutný život duševny, který při
cházel v zápětí založení četných škol vysokých, snahám o opravu církve, 
nálezu kněhtlačitelství, velikolepým objevením zeměpisným a vzkříšení vzděla
nosti řecké a římské, povznesl a osvěžil zvláště badání přírodnické. Příroda 
poznána tu zas co nevyčerpatelný pramen poznání ryzejšího, co Atlantis nově 
objevená, utonuvší duševně v moři nevědomosti. Neobyčejné síly podnikaly 
neobyčejný zápas rozumu s pověrou přemocnou, téměř nepřekonatelnou, mužově 
jako Koperník, Kepler, Galilei, Neicton přicházeli za sebou v řadě nepřeru
šené, až bylo vítězství pojištěno.

Středověk byl ve své filosofii bohoslovecké vzbudoval vědu všeobecnou, 
kteráž splynula téměř v jedno s náboženstvím. Blud ve vědě byl tudíž hří
chem, uchylování se od obvyklého učení kacířstvím a zavrhováním zjevení 
nebeských; muži myšlénky svobodné hrozila mučírna a hranice. Takž při
hodilo se, že Koperník, Kolumbus a Galilei vyhlášeni jsou za kacíře a spisy 
onoho i tohoto jsou zastiženy klatbou církevnou. A přece pověděl Galilei 
v proslaveném listu svém k velkovojvodkyni Kristině pravdivě i dojemně: 
„Sbírámeť nové, ne abychom uvedli zmatek ve přírodu a duchy, než abychom 
osvítili je, ne abychom zbořili nauky, než abychom založili je na pravdě. Naši 
protivníci však nazývají nepravým a kacířským to, čehož nedovedou vyvrátiti, 
berouce sobě za štít líčenou horlivost náboženskou a ponižujíce písmo svaté 
za služku záměrů soukromých. Ale nesluší spisovatele zatracovati, aniž by byl 
slyšán, nejedná-li vůbec o věcech církevných, než o přirozených, a vysvětíuje-1 i 
je důvody hvězdářskými a měřičskými. Kdo by chtěl se přidržovati vždy pou
hého smyslu slov, vinil by svaté písmo z odporů, ano z rouhání, mluví-li 
o Božím zraku, rameni nebo hněvě. A píše-li se tak vzhledem k chápavosti 
lidu, o mnoho-liž více bylo třeba šetřiti této při předmětech, jež jsou vzdáleny 
obzoru lidu a netýkají se věčné blaženosti, jako při naukách o přírodě. ITotož 
nesluší začínati při nich autoritou svatého písma, než zajisté pozorováním 
smyslným a důkazy potřebnými, neboť příroda neméně jako písmo svaté po
chází ze slova Božího. “ Všecky tyto překážky však dovedly vzlet a pokrok 
nauk tak málo zastaviti, jako prvé války albigenské a husitské svobodný ruch 
duchů, neboť blud pomíjí, toliko pravda jest věčna, blud pak jest jen stínem 
pravdy, jenž vzniká, zastaví-li se světlo její na dráze své nevyspělým, temným 
duchem lidským.

V této přepamátné době stal se i v chemii převrat rozhodný, slilať se 
v jedno s lékařstvím, čímž nabylo nového cíle a směru naprosto jiného. 
Alchemie byla skula zbraně, jimiž vybojovala si chemie novou říši v lékařství 
a ztroskotala tisícileté panství soustavy Galenovy, založené na elementarných 
vlastnostech Aristotelesových. Galen (131—200 po Kr.) tvrdil, že všecky části 
těla vznikají smíšením čtyr věcí základných v rozličném poměru; v krvi jsou 
stejnou měrou smíšeny, v slizi převládá voda, v žluté žluči oheň, v černé země. 
Podlé toho, kteráž z těchto čtyr štav hlavních převládá, řídí se čtyry letory 
(temperamenty). Není-li patřičného poměru vlastností živelných, jsou šťávy 
těla buď příliš zahřáté nebo ochladlé, zavlhlé nebo vyschlé. Podlé toho řídí 
se i léky; hmoty chuti palčivé náležejí k horkým (jež mohou zahřívati ne
patrně, patrně, značně nebo prudce), hmoty chuti chladivé (zase čtverého 
účinku) k studeným lékům. Léčení záleželo tudíž v tom, že vlastnost nedo
stávající se nahradila se přidáním, nebo vlastnost převládající vyrovnala se 
odejmutím. Nemoce i léky rozdělily se takto do několika přihrádek; seznal-li 
lékař, kam náleží nemoc, nalezl v protější přihrádce hned léky příslušné. 
Léky Galenovy byly vesměs ústrojniny: pižmo, rebarbara, stroj bobrový, kafr, 
tamarindy, zázvor, kořen citvarový a pod., jež dávaly se co odvary nebo prášky 
nemocným. Sloučeniny kovové byly z lékařství vyloučeny, sloučeniny rtuti 
byly naprosto za jedy pokládány.



Paracelsus. 17

Učení Galenovo bylo po 13 století považováno co dokonalé a nedotknu
telné jako sama víra, tím větší však byl úžas lékařů, když alchemikové XVI. 
věku objevili podivuhodné účinkování sloučenin rtuti, antimonu a jiných kovů 
v životě lidském. Myšlénkami alchemikův o povaze děje životného, užíváním 
léků chemických otevřela se nepřehledná říš nálezů nových, jimiž lékařství 
proměnilo se od samého základu. K výkladu dějův ústrojných nedostačovaly 
více základné příčiny vlastností fysikalných, než i poměr soli, merkuru, síry, 
soli louhové a kyseliny působil v úkazy životné a v účinek léku. Záleželo-li 
zdraví v pravidelné chemické povaze šťáv, byla nejbližší příčinou nemoci ne
pravidelná chemická povaha jich, kteráž mohla se zrušiti převládajícími che
mickými vlastnosťmi léků. Při volbě léků bylo tudíž nyní šetřiti chemické 
povahy žluči, slin, potu, moči; shledalo se, že povaha moči jest v určitém 
poměru k nemocem — a to vše byl pokrok náramný.

Nejmocnější hlasatel myšlének této doby, v němž jest vtělena její obrov
ská síla, její chyby a bludy, její odpory a rozervanosť, byl Paracelsus; onť 
vytknul dráhu celému věku výrokem: „Pravé užívání chemie není dělání zlata, 
ale strojení lékú.u

Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus Bombastus de Hohenheim na
rodil se 1493 v Einsiedeln ve Švýcařích, kde jeho otec byl lékařem. Zasvěcen 
byv do počátků lékařství svým otcem, dal se záhy na cesty po celé Evropě, 
by slyšel vyhlášené profesory a učil se od výtečných lékařů, při čemž však 
nepohrdal ani zkušenostmi lazebníkův, alchemikův a zaklínačův. Zároveň na
vštěvoval i dílny a doly. Sám honosí se, že po celých deset let cest svých 
neměl v rukou knihy. Na svých poutích, kde měl co ranhojič účastenství 
v několika válkách, seznal některé mocné léky, mezi nimiž i laudanum , jimiž 
vyléčil po svém návratu do Němec několik nesnadných případů, čímž nabyl 
takové pověsti, že 1527 byl poslán co profesor přírodovědy a lékařství do 
Bazileje. Ze však proti zvyku přednášel německy, řka, že lékařství nemá býti 
tajným majetkem několika cechovníků, že vykládal mocně nauku svou o léčení 
prostém, přirozeném, nenásilném, a bičoval bezohledně předchůdce své, nýbrž 
i na samé katedře spálil slavně spisy Galenovy a Avicennovy, vzbudil sobě 
hejno nepřátel, i byl konevčně 1528 nucen, odejiti z Bazileje. Bloudil po té 
zas po Elsasu, Němcích, Čechách, Moravě, Korutanech atd., skoumaje všude 
nemocnou přirozenost lidskou a stavě na pranýř copařství a obmezenost uče
ných odpůrců svých. Proto zakoušel mnoho protivenství, jest vyhlašován za 
neznaboha, za potulovače, opilce a milovníka obcování s chátrou, ano císařská 
komise censurská zakázala tisk jeho spisů. V Korutanech usadil se r. 1538 
pod záštitou stavů zemských a nabyl něco klidu; po té bavil v Solnohradě, 
kde zemřel 1541 v nemocnici. Nesnášelivostí a pomluvou vrstevníků svých 
utrpěl křivdu staletou, jako málo kdo jiný. Bylt vyhlašován za kabbalistu, 
alchemistu a zaklínače, ač nikdo nezamítá tak určitě všech pověr hvězdář
ských a zlato děj ských, ač dí, že náleží mlčeti tam, kde nemožno dáti vysvě
tlení jasného a přirozeného. Hlavně vadilo poznání zásluh jeho, že psal sám 
málo, než diktoval větším dílem, a takž písařové napletli do jeho spisů mnoho 
omylův a nesmyslův; ještě více však to, že mu přičteno náramné množství 
nesmyslných slátanin souvěkých a pozdějších, jichž uvedeno 364, z nichž však 
náleží jen deset bezpečně jemu. Paracelsus měl zásady prosté, přirozené, roz
umné, klada váhu na léky jednoduché, na podporování přirozeného ducha 
životného, jejž zval archaeus, nenáviděl týrání a vysilování počišťujícími léky 
a pouštěním a dbal přede vším chemie. Odpůrcům svým vytýkal, že opustili 
přírodu a oddali se planému snářství, i odvolává se od nich k otevřené knize 
přírody, kterouž psala ruka Boží. Oči, jež mají potěšení ze zkušenosti, na
zývá pravými profesory. Příroda jest veskrz pravdiva, spravedlivá a cela, 
z kněh a blouznění lidského vzrostl zmatek a šálení. Muži myšlének tak 
zdravých, velikých a zkušenosti tak bohaté promíjíme rádi sebevědomí, v němž
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volá: „Za mnou, ne já za vámi, Avicenno, Rhazesi, Galene, Mesure! Za mnou 
a ne já  za vámi, máť jest ř íše !“ Sloh jeho jest živý, silný, někdy hrubý podlé 
ducha oné doby, ale vždy jeví hluboké přesvědčení a neminul se s účinkem 
svým v lid a mladší lékaře. Onť jest zakladatelem školy jatrochemické, on 
vyvedl chemii z kuchyní zlatodějů do služby lékařů, mnohem zkušenějších 
a vzdělanějších, a mnoho náhledů jeho požívá dosud platnosti v lékařství. 
Archaeus jeho, jenž sídlí v žaludku a nadán jsa všemi vášněmi člověkovými, 
spravuje trávení, pohyby i duši, proměnil se později v sílu životnou a podnes 
žije v hlavách některých co síla nervová, vše podmiňující. Z jeho spisů vy
svítá, že drahně sloučenin, o nichž prvé nebylo známo nic nebo jen málo, 
znal velmi zevrubně a že uměl je připravovati způsoby novými a důležitými.

Vrstevníkem Paracelsovým byl Jiří Agrikola (vlastně Bauer), jenž sice 
neměl účastenství v bojích urputných, způsobených oním mezi lékaři a che
miky, ale prospěl chemii v jiném směru nad míru a vytknul příbuzným vědám, 
nerostopisu a hutnictví, cíl tak určitě i obohatil látku jich tak velice, že sluší 
jej téměř pokládati za vlastního zakladatele jich. Narodilť se v Hluchově 
u Mišně 1490, byl 1518—22 učitelem ve Zvikavě, načež studoval na univer
sitě Lipské, jakož i na některých vysokých školách italských. Po návratu 
svém žil od r. 1527 v Jáchymově, kde seznal hutnické děje a způsoby práce, 
načež odebral se 1531 do Kamenice (Chemnice), kde doufal nabyti více lite- 
rarných pomůcek k naukám přírodným, jimiž zabýval se hlavně. Tamtéž 
zemřel co starosta a městský lékař 1555; že však byl přestoupil k církvi 
katolické, zůstalo tělo jeho po smrti pět dní nepohřbeno a odveženo konečně 
do Zeitzu.

Agrikola věnoval se zvláště badání o dobývání kovů s nejlepším úspě
chem a výsledky skutečnými. Pražení rud učil tak říditi, aby mohlo se dobyti 
síry, prchající při tom, učil dobývati mědi čisté, stříbro vycezoval ze železa 
a mědi olovem a objasnil dobývání rtuti, antimonu a vismutu. Rovněž na
značil přiměřené způsoby k dobývání soli kuchyňské, ledku, skalice zelené 
a kamence ve větší míře. Předpisy jeho k vypátrání podílu kovů v rudách, 
jež mají základ vědecký a dotýkají se též přiměřených nádob, pecí atd., za
chovaly se do sklonku XVIII. věku v úplné platnosti. Nerostopisu konečně 
dal prvou soustavu, dle níž mohlo se podniknouti roztřídění, s nímž nutně 
souviselo zevrubnější určení a poznání nerostů. Všecky práce tyto ubírají se 
směrem svým zvláštním a nedotýkají se v ničem ostatních prací té doby, pro
čež také nedošly za života Agrikolova náležitého povšimnutí, ale tím čestněji 
náleží dějinám vědy naň vzpomínati. Bylť v dobách bouřlivých vzácným úka
zem muže zraku klidného, mysli přísné, věrné a nadšené pro právo a pravdu.

Četní zuřiví odpůrcové Paracelsovi, přidržující se houževnatě náhledů 
zděděných, nepřinesli chemii žádného prospěchu skutečného. Mezi stoupenci 
jeho bylo sice dosti dryáčníkův a kejklířův, kteříž přispěli nemálo k nechvalné 
pověsti jeho, ale ještě více mužů snaživých a důmyslných, kteří zachovali 
v platnosti dobré jádro učení jeho, jako na př. Turquet de Mayerne (nar. 
1573 v Ženevě), Oswald Kroll (ku konci XVI. věku) a Adrian z Mynsichtu. 
Zvláště přispěl Ondřej Libavius k vytříbení nové soustavy. Bylť to muž vý
tečné schopnosti pozorovatelské, jenž objevil drahně způsobů nových jak ke 
skoumání léků tehdáž užívaných, tak i k strojení sloučenin nových. Žpůsob 
dobývání kyseliny sirkové spalováním síry s ledkem, jenž dosud jest základem 
fabrikace oné, jest zaveden jím; podobně učil chlorid cíničitý, dosud po něm 
zvaný Spiritus fum ans Libami, dobývati překapováním chloridu rtuťnatého 
s cínem. Plynů všímal sobě již a předpisy jeho analytické, zvláště o skou
mání rud, dovolily mu, vypátrati ve všem olově prodajném stříbro. Za pří
klad zdravé a střízlivé soudnosti jeho budiž uvedeno, že pevné hmoty ve 
vodách minerálných odvozuje z rozpustných součástí půdy a hornin, jimiž pro
sakuje voda.

18 Úvod.
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Ještě zasloužilejší jest Jan Baptist van Helmont (nar. v Brusselu 1577, 
žil co bohatý soukromník ve Yilvoordenu u Brusselu, zemř. 1644), jenž do
vedl úhrn tehdejších vědomostí ve všech téměř oborech podati a prospěl 
velice porovnáváním, probíráním a tříbením jich. Velikou plodností, určitým 
sebevědomím, nadšenou snahou a neúnavnou pracovitostí podobá se poněkud 
Paracelsovi, ale činí celkem dojem větší opravdivosti a jasnosti. Učení Ari- 
stotelesovo o čtyřech vlastnostech základných zavrhoval naprosto, nejinak ná
hledy Galenovy, a kladl velikou váhu na vodu co hlavní součást všech věcí. 
Nedovedlt se však vymknouti zcela z bludů doby své, věřil v kámen mudrcův 
a vychloubal se, že nalezl jistý prostředek k prodloužení života. On poprvé 
rozeznával plyny a páry, pozoroval úbytek na objemu vzduchu, v němž sho
řela hmota, křemen roztopil s žíravinou na sklo rozpustné (mok křemenný) 
a vůbec jevil bystrý zrak a výtečný způsob pozorování. Zvláště o sloučeninách 
kovových došel zkušeností nad míru bohatých a určitých. Tvrdilt na základě 
jich, že nelze hmoty vyloučiti z roztoku, které nebývalo tam již prvé (mědi 
z roztoku modré skalice), jakož i, že jistá hmota může míti drahně sloučenin 
a převáděti se z jedné do druhé, aniž by doznala tím ujmy na zvláštnosti 
své a aniž by po konečném vyloučení svém byla se stala jinou než prvé. 
Věty tak jasné a takým přesvědčením pronešené měly největší důležitost ve 
vývoji chemie. O životě ústrojném a lékařství měl podobné náhledy jako 
Paracelsus, nám však lze přestati na tom, že tyto náhledy lékařům ukládaly 
nutně znalost chemie, čímž dostalo se této drahně horlivých vzdělávatelů.

Směr lékařský doby té nebyl však tak výhradný, aby jednotlivci nebyli 
se oddávali vice badání o zvláštnostech proměn hmoty, jimi spozorovaných, 
teda chemii vlastní. Z těchto převahou chemiků jest zvláště památný Jan  
Rudolf Glauber (nar. 1604 v Karlstadtu ve Francku, žil v Solnohradě, Frank
furtě a Kolíně Rýnském a zemřel 1668 v Amsterodamě). Jeho spisy nejsou 
prosty předsudkův této doby, on věřil sice v kámen mudrců a zušlechtění 
kovů, ale nestaral se valně o ně. Četné nálezy jeho dovozují plodnou schop
nost pozorovatelskou, kterouž vyniká nad jiné. U vysvětlování mnohých dějů 
čistě chemických vedl sobě nezřídka velmi štastně a úsudky jeho z pozoro • 
vání měly nezřídka skutečnou cenu. Tak znal součásti bližší mnohých solí 
a o chloridech kovův učil, že náleží je považovati co roztoky kovů v kyselině 
solné. Tak shledáváme při něm prvý zřetelnější pojem o účincích slučivosti 
(příbuznosti chemické); on dí na př., že sůl kuchyňská rozkládá se kyselinou 
sirkovou, poněvadž jedna součást její tuto „miluje a jest též od ní milována.w 
Vzájemným působením rozličných hmot připravil drahně sloučenin nových 
nebo známé způsobem novým a pohodlnějším; tak učil dobývati kyseliny 
dusičné z ledku a kyseliny solné ze soli kuchyňské přímo kyselinou sirkovou 
(na místě zelené skalice); způsobem druhým objevil síran sodnatý, jenž pro 
svůj účinek léčivý proslul záhy a dosud po něm slově sul Glauberova. Podobně 
nalezl kyselinu octovou při překapování dříví za sucha a shledal, že rozpou
štějí se kovy některé v horkých játrech sirkových. Největší zásluhy však má 
o užívání surovin k účelům živnostnickým, o chemickou technologii, tak 
o dobývání ledku, skel barevných, kovů z rud, octa a kořalky; barvířům na
značil rozličná barviva i způsob, jak lze vyvozovati odstíny jich kyselinami 
nebo žíravinami. Konečně hleděl též k lékařským účinkům hojných sloučenin, 
jichž byl objevil, čímž působil značně i v lékařství. Při svých pracích dbal 
lilavně o to, aby zvelebil se blahobyt národný použitím všech pomůcek při
rozených, čímž těžil by národ sám ze svých výrobků a nekupoval z ciziny, co 
má sám, ano prodával i výrobky své do ciziny.

Směr lékařský nejryzejší, jenž pokládá ústrojí lidské jediné za zplodinu 
základných vlastností chemických, kyseliny a žíraviny, a odvozuje všecky ne
moci z proměny chemických vlastností štav, zastupuje rozhodně František 
de la Bo'é Sylvius (nar. 1614 v Hanavě z šlechtické rodiny hollandské, oddal
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se v Leydách a Bazileji studium lékařství, jež vykonával v Hanavě, po té 
v Amsterodámě, až byl 1654 povolán co profesor lékařství do Leyd, kde 
zemřel 1672). Veliká schopnost, znamenité vzdělání a lahodné počínání sobě 
přivedly jeho náhledy k veliké platnosti. Ont již zavrhuje archaeusa svých 
předchůdcův i s jeho doušky podřízenými a spatřuje příčiny dějů životných, 
trávení atd., jediné v chemické povaze slin, štávy břišné a žluči, jakož i v po
měru složení a proměn jejich. Veškeré lékařství jest mu jen částí chemie 
praktické.

Stoupenci jeho zachovali soustavu jeho ještě po nějaký čas, ale bylo 
z ní vždy více lékařství, jež přibíralo sobě na pomoc pojmy chemické, ješto 
chemie domáhala se platnosti samostatné a dílem obracela zřetel svůj k živno
stem, jako byl již Glauber činil, dílem věnovala velikou péči vnitřnému vývoji 
zvláštního svého ústrojí vědeckého. Vypršela doba, v níž bylo jí sloužiti tomu 
neb onomu účeli cizímu; skoumání proměn hmoty v přírodě stalo se jí účelem 
hlavním, a od té doby dostupovala nenáhle stanoviska důležitého a důstojného, 
jež zaujímá v popředí naší doby. Tachenius, kterýž náleží k nejznačnějším 
nástupcům Sylviusovým, měl již drahocenné zkušenosti v analyse, jak vzhle
dem ku poznávání jistých hmot ve sloučeninách jejich skrze skoumadla, tak 
i vzhledem k vzájemnému poměru váhy jednotlivých součástí.

Doba chemie ýlogistiché. Alchemikové a játro chemikové byli vynesli na * 
jevo drahně úkazův a vlastností různých, avšak nedostávalo se hlediště vše
obecného, s něhož by ta spousta jednotlivých úkazův a pravd byla se pojila 
v ladný celek. Takovýto způsob hledění na zkušenosti chemické domohl se 
platnosti teprv v prostřed XVII. věku a měl záhy výsledky znamenité. Zvláště 
důležitý pokrok stal se tím, že jisté děje v přírodě poznány jsou chemickými 
pochody velerozšířenými, jimž dostávalo se odtud povšimnutí zvláštního. Nej
patrnější a nejdůležitější úkaz toho druhu jest hovení, pročež usilováno nejprvé 
o vysvětlení jeho, čímž stal se rozhodný krok ku předu. Hoření v smyslu 
nejširším předchází, provází anebo ustanovuje největší čásť dějů chemických 
a životných. Náhled o povaze těchto rozsáhlých úkazů jest zároveň základ
ným náhledem soustavy chemické, z něhož plyne vysvětlení přemnohých a pře- 
rozmanitých úkazův a pochodů.

Náhled o hoření, jenž má nyní vrch, lze sledovati do časů nej dávnějších. 
Heraklitos (500 př. Kr.) dí, že oheň béře potravu svou z nejútlejších částí 
hmoty (ze vzduchu). Německý alchemista Ech ze Sulzbacliu (1489) a fran
couzský lékař Jean Rey (1630) byli již určitě vytknuli, že ztrupelením (t. j. 
okysličením) přibývá na váze kovů. Ale pozorování tato dřívější neděla se 
v souvislosti s úkazem hoření vůbec a nedošla povšimnutí. •

Všecka snaha přítomná této doby směřovala ke spořádání vědomostí na
bytých, k vypátrání úkazů, jež náležejí do téže třídy a vznikají touž příčinou. 
Poznalo se takto, že ztrupelení kovův a zplození kyseliny sirkové ze síry, 
jakož i opětné dobytí kovů z trupelů kovových a síry z kyseliny sirkové jsou 
děje podobné a souvislé vespolek. Pravda tato znamenitá, kteráž požívá dosud 
platnosti, zahájila dráhu pokroku k naší době. Nebyly sice hned poznány 
poměry váhy při hoření, ale než mohlo dojiti na vážení, bylo třeba věděti, co 
náleží vážiti, než jmeme se měřiti, dlužno nám znáti poměr vzájemný dvoti 
věcí, jejž chceme vytknouti čísly. Tyto poměry objevil a dovodil Stáhl při 
nej důležitějším ději chemickém, on vynesl o něm myšlénku na jevo, tak veli
kou a rozsáhlou, že zaměstnávala duchy nejbystřejší po celé století, až byla 
nahrazena pevným šikem nezvratných skutkův.

Stáhl nedospěl ještě k tomu, aby byl váze sloučenin před proměnou 
chemickou a po ní přičítal důležitosti, a tím jest vysvětlena zvláštnost jeho 
myšlénky. Pravit: „Všecky hmoty spalitelné, ústrojné i nerostné, drží v sobě 
součást společnou, flogiston (plamenník, palivina); hořením vypuzuje se ona, 
a podlé toho, bylo-li jí v množství větším nebo menším a vychází-li prudkostí
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větší nebo menší, vidíme plamen nebo jen proměny nenáhlé, jako při rezavění 
a trupelení kovů. Uhlí, síra, fosfor a hmoty podobné drží v sobě velmi 
mnoho flogistonu. Spálením síry nebo kostíku tvoří se jisté kyseliny, tyto 
byly teda v oněch hmotách zajisté sloučeny s flogistonem atd. Při ztrupelení 
uchází flogiston, ač znamená se příbytek na váze, při zkovení pak přijímá 
se flogiston zas a nicméně jeví se schodek ve váze.“

Flogiston byl původně myšlénkou a otázka po jeho skutečnosti potud 
neměla významu, pokud myšlénka ta prospívala ještě k pořádání a zúrodňo- 
vala k novým pojmům obecným. Náhled, že z hmoty shořující vylučuje se 
věc, jež ukazuje se nám v plameně, a že zbytky hoření byly součástěmi 
hořlaviny, jest velmi starý a srovnával se skutečně se zkušenostmi tehdejšími 
velmi pěkně. Zásluhou Stahlovou jest, že vytknul pojem této věci určitěji 
a vyložil způsob, jakž vchází do sloučenin, což učinil podlé tehdejších vědo
mostí velmi duchaplně a dokonale.

Bylif tehdáž již znamenali, že kysličení kovů či trupelení, jak nazývalo 
se, není než hořením velmi nenáhlým. Považovala-li se tudíž síra co slouče
nina kyseliny sirkové s flogistonem, bylo nutně železo sloučeninou rzi železné 
s flogistonem. Mělo-li se železo dobyti ze rzi, bylo třeba mu dodati flogi
stonu, což stalo se zahříváním s hmotou, flogistonem bohatou, s uhlím. Rez 
ovšem byla těžší železa, z něhož vznikla, ale největší množství hmot doznává 
hořením schodku na váze své, ano mizí zcela zrakům našim, což nasvědčuje 
theorii flogistické. Pochopitelno tudíž, že učení toto, jež bylo jádrem k němuž 
pojily se téměř všecky známé, důležité úkazy chemické přehledně a srozumi
telně, domohlo se platnosti obecné. I tato doba vědy upadla později v ne
vážnost, ale neprávem. Dosud vyskytují se ve vědě jména úhrnečná při dějích,
0 nichž domníváme se, že náležejí do téže třídy nebo způsobeny jsou touže 
příčinou, jen že nevolí se k tomu jména, naznačující věci, jakož bylo obyče
jem do konce věku XVIII., nýbrž slouží k tomu zvláštní síly. Řeč o nejedné 
takové síle příčí se sice pravidlům pravého přírodozpytu, ale většina lidí není 
s to, aby pohřešila slovo, kde není dosti zevrubných pojmů, a potřeba pořá
dání a spojování dodává i silám těm novověkým potud trvání, až děje k tomu 
hledící budou vřaděny na pravé místo své. To sluší povážiti i při posuzování 
nauky o flogistonu.

Mezi muži této doby, kteří nejvíce přispěli k soustavnému zřízení vědy, 
vyniká silou ducha i čistým nadšením pro pravdu nad jiné Robert Boyle. 
Bylt sedmý syn hraběte z Corku a nar. se 1626 v Lismoru. S počátku byl 
určen k stavu duchovnému, ale pro slabost zdraví jeho sešlo s toho^a bylo 
mu volno oddati se naukám. Od r. 1638 cestoval po Francouzsku a Švýcar
sku do 1647. Po svém návratu zařídil na svém statku Stalbridge schůzky 
přátel vědy, z nichž vznikla královská akademie nauk, kteráž i v době rozbro- 
jův občanských prospívala znamenitě chemii i fysice. Ač požíval u tří králů 
veliké přízně, nepřijal přece žádného úřadu. Jmění své obrátil velkodušně 
a nezištně zcela k svým pracím vědeckým a ku podpoře neštastných. Zemřel 
1691 v Londýně a pochován v chrámě Westminsterském. Význam Boylův ve 
vědě spočívá zvláště v tom, že, jakož byl již dříve činil Bakon Verulamský, 
považoval zkoušku co východiště všeho badání přísného. Bojoval sice proti 
nedostatečnosti domněnek dosavadních, ale byl dosti prozřetelným, aby ne- 
osnoval nových, věda, že zevrubným ustanovením skutků položí se pevný 
základ, na němž později bude snadno vzbudovati nutné úsudky. V pravdě 
také obohacení vědění íysikalného a chemického skutky, kteréž stalo se jím, 
došlo později nejplodnějšího užívání. On byl prvý, jenž vytknul vlastnost plynů, 
obyčejně známou jmenem Mariottova zákonu, že rozpínavosti jich přibývá
1 ubývá v opáčném poměru objemu. Ont pozoroval zcela dobře, že dýcháním 
i hořením ztráví se něco ze vzduchu a že při kysličení kovů rez váží více 
kovu; byl teda již na stopě pravému výkladu tohoto nejdůležitějšího pochodu
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chemického, ale nepustil se dále z prozřetelnosti. Netajilť sobě bludy doby 
své, ale v podivuhodné skromnosti přestával na pozorování, nechtěje z něho 
vyvozovati soustav a domněnek, jež by při tehdejším stavu zkušeností byly 
pravdě se přiblížily sotva více, než názory, jejichž nepravost obnažil. Skou- 
matel tento svědomitý zavedl však přece jednu theorii v chemii, kteráž slouží 
podnes ještě k vysvětlování úkazů chemických, theorii to slučivosti. Máť za 
to, že sestávají všecky hmoty z nejmenších částeček, že sloučeniny tvoří se 
složením nejmenších částeček součástí a že nemůže státi se rozklad, pokud 
není překonána přitažlivost, kteráž poutá onyno k sobě. Rozklad, prý, děje 
se jen tenkrát, mají-li nejmenší částečky jedné součásti v sloučenině k částe
čkám druhé součásti skrovnější přitažlivost, než k částečkám hmoty třetí, 
kteráž svádí se s dosavadní sloučeninou. Výklad tak dostatečný byl jen mo
žným na základě hojných pozorování takovýchto dějů a skutečně Boyle podal 
mnoho nových zkušeností v této příčině. Ont zároveň vytknul poprvé zvlášt
nost sloučenin, způsobených onou silou. Sloučenina chemická vzniká dle něho 
sloučením dvou součástí a má jiné vlastnosti, než každá součást o sobě, což 
vysvětluje příkladem solí, jež drží v sobě žírávé kyseliny a žíravé alkalie, 
přes to však nejeví pražádné žíravosti.

Boyle znal součásti mnohých hmot mnohem lépe, než kdo před ním, 
dovedl ráz určitých hmot ostřeji vytknouti a položil tím i prvé základy sou
stavné chemie rozbomé. On poprvé seznal chování kyselin a žíravin k barvám 
rostlinným, že obnovují tyto barvu, kterouž proměnily ony, že srážejí tyto, 
co rozpustily ony, že ruší vzájemně nejvýznačnější vlastnosti své v solích. 
On začal prvý skoumání analytické za mokra a zavedl skouinadla s určitým 
navedením, jak užívati jich. Užívali již papíru barveného barvami rostlinnými, 
čpavek poznával po tom, že vypuzuje se žíravinami a dává pak s kyselinami 
bílé mlhy, vápno a kyselinu sirkovou poznával po nesnadné rozpustnosti 
sádry, vyhledával stříbro kyselinou solnou, přihlížel k barvě sraženin nebo 
ku proměně barvy roztoku atd. Rovněž znamenitě prospěl chemii průmyslové, 
učil rudy skoumati za mokra, učil dobývati salmiak, odlučovati kovy, při
pravovat! barvy, mořidla a slitiny sklovité; pátral, ku kterým dějům íabričným 
lze místo dříví užiti lacinějšího paliva nerostného a jak lze zvýšiti jeho do
brotu atd. Každý další pokrok v naukách přírodných měl u něho hned pro
spěch praktický v zápětí.

Výtečný vzor tento nedošel hned obecného následování, nebot předsudky 
vševládné bylo jen ponenáhlu lze vypuditi, pročež nedovedli jiní učenci sou
časní ve všem udržeti se na výši onoho. Tak Jan Kunkel (nar. 1630 v Rends- 
burku v Holštýně, kde byl otec jeho alchemikem, sloužil několika knížatům, 
věřícím v možnost zlatodějství, konečně odebral se do Švédská, kde zemřel 
1702), ač obohatil chemii mnohým důležitým pozorováním. Věřili pevně 
v kámen mudrců a byl přesvědčen, že lze zlato strojiti i zničiti, avšak netajil 
se s marností snah svých a bičoval podvody jiných alchemiků. Hlavně pro
slul tím, že objevil pravé dobývání kostíku, s nímž tajil se vlastní nálezce 
Brandt; rovněž prospěl mnoho sklářství, zvláště podal určitější předpisy o dobý
vání skla kostěného, aventurinového a rubínového (zlatém barveného).

Jan Jáchym Becher (nar. 1035 ve Špýru, byl profesorem lékařství v Mo- 
huči, po té životným lékařem v Mnichově, cis. radou obchodným a komorným 
ve Vídni, pobyl v Ilollandě a v Anglii, kde skoumal doly a pokoušel se 
o opravy v těžení jich, zemř. 1682) věřil v plození a proměňování kovů (čer
venou hlínu smočil do oleje a pálil ji, načež železo, jak myslil zplozené takto, 
vytáhl magnetem) a měl záměry někdy velmi dobrodružné. Tak navrhl r. 1673 
vládě hollandské, že jí zjedná vzděláváním písku mořského čistý příjem 1 mil. 
tolarů ročně. Písek totiž, prý, roztopí-li se s jistými přísadami a stříbrem, 
sdělí každé hřivně tohoto 1 as zlata. 1679 učiněna zkouška a 1 hřivnou 
stříbra dobyto z mořského písku 6 as zlata, avšak zanecháno dalších zkoušek.



Stálil a vrstevníci jeho. 23

Hlavně prospěl vědě svými náhledy theoretickými, zvláště tím, že v kovech 
a jiných hořlavinách jest hořlavá hlína obsažena a hoření že záleží ve vypu
zení této hořlavé hlíny. Jest to základ učení flogistického, jež Stáhl pak roz
vinul a vypracoval do podrobná.

Ve Francii, kde královskou akademií nauk probuzen jest čilý ruch há
davý, vynikl té doby Vilém Hombeig (nar. 1652 v Batavii, studoval mimo 
jiné v Praze, pracoval některý čas u Boyleho, byl životným lékařem voj vody 
Orleanského a zemř. 1715), jenž objevil dobývání pyroforu, kyseliny bórové, 
slitiny snadno roztopitelné, učil ustanovovati množství vlastní kyseliny v urči
tém rozředění pomocí žíravin a hleděl zároveň vyšetřiti, s jakým množstvím 
kyseliny slučuje se určité množství žíraviny v sů l; o hoření smýšlel podobně 
jako Becher. Jeho soudruh Mikuláš Lemery (1645— 1715) vynikl zvláště 
sepsáním učebné knihy o chemii (1675), kteráž obsahovala všecky chemické 
zkušenosti té doby a usilovala je uvésti ve vnitřnou souvislost. Kniha tato 
po mnohá léta byla nejlepším dílem o chemii a za živa spisovatelova dočkala 
se 13 vydání.

Nade všecky současníky vyniká a vůdcem všech následujících chemiků 
té doby jest Jiří Arnošt Stáhl (nar. 1660 v Ausbachu, byl profesorem lékař
ství v Hále, kde vzdělal drahně žákův a horlivých přívrženců svých, zemřel 
v Berlíně 1716 co král. lékař životný), muž to v každé příčině ctihodný, 
pravdymilovný, šetrný k zásluhám jiných a upřímný k bludům vlastním. Ač 
vynikal co lékař a byl bez odporu prvým chemikem své doby, nepokoušel se 
o sloučení těchto nauk, poznal v chemii vědu, kteráž dovede sama sobě 
býti účelem a pojal mnohem zevrubněji než předchůdci jeho výklad úkazů, 
jež dějí se při zahřívání kovův a hořlavin vůbec. Náhled Becherův výš uve
dený přivedl k takové určitosti a srovnalosti s tehdejšími vědomostmi, že opa
noval vědu co učení flogistické. Dobrá pozorování podal též k nauce o sluči- 
vosti, učil, že spálením síry tvoří se kyselina siřičitá (fiogistonová kyselina 
sirková), že nabývá se silné kyseliny octové z cukru olověného kyselinou 
sirkovou; o kvašení pravil, že rozkládá se kvasící hmota na svoje součásti, 
jež sestupují se do sloučenin nových, stálejších, čímž i tu nastoupena cesta 
k lepšímu porozumění. Též věděl, že ledek nachází se v některých rostlinách 
již hotový a znal připravovati kyselinu železnou. .

Vrstevníci Stahlovi nesouhlasili však vždy s jeho náhledy o hoření; tak 
Bedřich Hoffmann (nar. 1660 v Hále, 1693 prvý profesor lékařství v Hále, 
zemř. 1742), lékař proslavený a nejhlavnější odpůrce chemie lékařské. V celku 
schvaluje sic učení Stahlovo, ale má za to, že při zkovení kovů vylučuje se 
hmota, prvé obsažená v trupeli (kysličníku kovovém). On dovodil, že kysli
čník liořečnatý a hlinitý, považované před tím co totožné s vápnem, jsou 
hmoty zvláštní, od vápna rozdílné, pokoušel se o rozbor vod mineralných, 
činil pozorným na jedovatost dýmu uhelného a zlepšil dobývání étheru, jehož 
roztok v líhu slově dosud po něm kapky Hoffmannské, C)n a Stáhl přispěli 
nejvíce k tomu, že chemie nabyla rázu vědečtějšího, srozumitelnějšího a větší 
rozšíření dovolujícího.

Heřman Boerhave (nar. 1668 ve Voorhoutě u Leyd, kde byl profesorem 
lékařství, chemie a botaniky, zemř. 1738) dovodil zkouškami velice unavují
cími nepravost mnohých tvrzení alchemiků; rtut po 15 let držel v otevřené 
nádobě za mírného tepla, aniž by ji byl mohl ustáliti, překapoval ji 500krát, 
aniž by z ní byl dostal hmoty mnohem těkavější, vlastností zvláštních. Kniha 
jeho o chemii byla na ten čas nejúplnějším soustavným přehledem všeho 
vědění chemického a prospěla vědě znamenitě. O Stáhlově učení zmiňuje 
se jen jako mimochodem a velmi nedůvěřlivě, zavrhuje pak naprosto náhled, 
jako by trupele kovů byly v těchto co součásti obsaženy.

Mnohem vřelejšího uznání došlo učení Stahlovo po smrti svého původce 
v Německu a Francii. Ze stoupenců jeho vynikli zvláště Jan Jindřich Pott
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(1692— 1777), zasloužilý přečetnými zkouškami o chování hmot zemitých 
v ohni a o dobývání porculánu, a Ondřej Sigmund M arggraf (1709— 1782), 
jenž obrátil zas pozornost k rozboru za mokra, zvláště však prospěl objeve
ním cukru v řepě a jiných rostlinách domácích a navedením k dobývání onoho 
ẑ  těchto. Z Francouzův sluší jmenovati následovníky Homberga a Lemeryho 
Štěpána Františka Geoýřoye (1672— 1731), jenž dovodil, že zemité součásti 
rozličných kovů rozeznávají se od sebe a spořádal hmoty podlé slučivosti 
jich k hmotě určité do tabulek; bratra jeho Claude Jozefa Geoffroye (1686 až 
1752), zasloužilého o lékárnictví; Jana Hellota (1685— 1765), jenž zdokonalil 
znamenitě malířství na porculánu a pracoval s úspěchem o theorii barvířství; 
Jindřicha Ludvíka Duhamela du Monceau (1700— 1781), jenž dovodil roz
dílnost kysličníku draselnatého od sodnatého a rozšířenost obou v rostlinách 
vnitrozemských i přímořských; Petra Jozefa Macquera (1718— 1784), zaslou
žilého o barvířství, vydávatele výtečných kněh učebných a slovníku chemi
ckého, jenž stál věrně k učení flogistickému (berlínskou modř má za sloučeninu 
železa s flogistonem), ale nedovedl ho ubrániti proti útokům vždy mocnějším 
a podstatnějším.

Současně s těmito chemiky francouzskými účinkovalo v Anglii několik 
mužů, kteříž objevením skutků, jejichž vysvětlení podalo odpůrcům soustavy 
flogistické nejmocnější důvody, přispěli podstatně k založení nauky protivné. 
Takovýmito závěrečnými kameny flogistického učení v Anglii, jimiž stal se 
přechod k nové době, jsou práce a náhledy Blacka , Cavendishe a Priestleye.

Jozef Black (nar. 1728 v Bordeauxu, od 1756 prof. chemie v Glasgowě 
a po té v Edinburgu, zemř. 1799) přiznával se k učení flogistickému a přec 
popíral je nepřímo, nebot stavěl poměry váhy při chemických úkazech do 
popředí, zvrátil dosavadní učení o žíravinách obojetných (uhličitanech žíravin), 
jež pokládalo tyto za hmoty jednoduché a žíraviny za sloučeniny jich s flogi
stonem, dovodil, že žíraviny jsou lehčí uhličitanův a tudíž nemohou býti než 
součástěmi těchto, z uhličitanů žíravin vypudil kyselinami zvláštní vzduch 
(kyselinu uhličitou, aer fixus), týž, jako vypuzuje se z uhličitanu vápenatého 
pálením, jejž shledal býti druhou součástí žíravin obojetných; on položil zá- 
ldad učení o teple utajeném a jímavosti tepla. Když způsob pozorování, 
jímž objasnil povahu žíravin, byl později rozšířen na úkazy hoření a způsobil 
převrat veškeré soustavy chemické, neváhal Black, jediný z chemiků té doby, 
uznati nesprávnost učení flogistického.

Black vytknul zvláštnosti plynu, obsaženého v uhličitanech žíravin, a uká
zal vlastně ponejprv, kterak může plyn vstoupiti co součást do sloučeniny, 
čímž položen základ nauky o plynech, kterouž povznesl zvláště Jindřich Caven- 
dish (nar. 1731 v Londýně z rodu vojvodů Devonsliireských a Kentských, 
avšak co mladší syn měl jen skrovné důchody a teprv dědictvím nabyl zna
čného bohatství, zemř. 1810) řadou zkoušek podivuhodných. Doprostřed věku 
XVIII. pochybovali mnozí, že vzdušiny, různící se vlastnostmi svými od obec
ného vzduchu, by byly plyny skutečně rozdílnými, než tvrdili, že různost 
vlastností pochází od některých přimíšenin ve vzduchu. Cavendish dovodil 
r. 1766, že jsou plyny, jež, jako kyselina uhličitá (vzduch stálý) a vodík 
(vzduch hořlavý), nemohou se nikterak míti za vzduch obecný. Při vodíku, 
jejž strojil rozpuštěním kovů ve zředěné kyselině sirkové, shledal hutnost 
značně skrovnější vzduchu, shledal, že nepodněcuje hoření a dýchání, ale hoří 
sám, že smíšen se vzduchem a zapálen třáská prudce; mělt jej s počátku za 
flogiston. Podobně skoumal kyselinu uhličitou, určil, mnoho-li jest jí v uhli
čitanech některých, seznal hlavní vlastnosti a hutnost její a věděl, že tvoří 
se též kvašením vína. Práce tyto různí se rozhodně od všech dřívějších toho 
druhu a vedou sobě způsobem dosud ještě běžným. 1783 dovodil, že vzduch 
skládá se z kyslíku a dusíku vždy a všude v témž poměru a určil jeho slo
žení dosti zevrubně. 1785 ukázal ve zkouškách svých o vzduchu, že spálením
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vodíku a kyslíku dostane se rovná váha vody, že kyselina dusíková vzniká 
z kysličníku dusičitého a kyslíku vzduchu, že dusík a kyslík vzdušný slučují 
se elektrickými jiskrami, že kyseliny uhličité nabývá se spalováním jenom 
z ústrojnin. Práce tato byla nejmocnější podporou snah o vyvrácení učení 
flogistického a dovolila důslednější vykládání zkušeností, aniž by bylo třeba 
vymýšleti flogiston, ale Cavendish zůstal věren staré soustavě a, zanedbávaje 
poměrů váhy, vykládal objevené skutky ve smyslu flogistickém. Dusík byl 
tehdáž pokládán za vzduch flogistovaný (flogistonem nasycený), kyslík za vodu 
deflogistovanou (flogistonu naskrze zbavenou), kyselina dusičná vznikala dle 
toho rozkladem vzduchu flogistovaného, jenž prý není než sloučenina kyseliny 
dusičné s flogistonem. Tyto násilné výklady skutkňv ve způsobu učení, jemuž 
odporují naprosto (ještě r. 1784 vydal důmyslnou obranu flogistického učení, 
kteráž nedošla více povšimnutí), a nenávist ke všem novotám v chemii zten
čují poněkud záslužnost jeho nálezů.

Mnohem více plynů proskoumal vrstevník Cavendishův, Jozef Priestley 
(nar. r. 1733 ve Fieldheatu u Leedsu, stal se kazatelem protestantské obce 
rozkolnické, po té byl učitelem jazyků při akademii Warringtonské; 1773—80 
provázel hraběte Shelburne na cestách jeho, později zapletl se do sporů boho
sloveckých a politických a co přívrženec francouzské revoluce uvalil na se 
nenávist lidu v té míře, že spasil se sotva životem a byl donucen, vystěhovati 
se do Ameriky, kde zemř. 1804). Vědecká činnost jeho byla sice náramná, 
ale jenom menší polovicí náležela naukám přírodným, a tu zas jen částečně 
chemii. Chemií zabýval se od r. 1768 bez veliké přípravy, ale chopil se 
oboru, v němž bylo dosud pramálo pracováno, a učinil v něm obratností 
v sestavování přístrojův a pozorováním zevrubným nálezy velmi znamenité. 
Objevilt většinu důležitých plynů (kyslík, kysličník dusnatý, kysličník uhel
natý), neproskoumal jich sice důkladně jako Black a Cavendish, ale vynesl 
skutky na jevo, z nichž jiní vyvozovali důležité věci. On zdokonalil způsob 
jímání a skoumání plynů znamenitě, přístroj plynopudný má nynější svou 
podobu dílem od něho, jím zavedena rtut k jímání plynů. Nejslavnější jest 
však objevení kyslíku, jejž 1774 vyloučil z kysličníku rtutnatého zahříváním, 
jakož i učil množství jeho ve vzduchu stanovití kysličníkem dusičitým a věděl, 
že kyslík vylučuje se rostlinami, čímž zachovává se složení vzduchu bez pro
měny. Priestley byl z posledních a nejtvrdošíjnějších hajitelův učení flogi
stického (vydalt obranu jeho ještě 1800), což vysvětluje se jeho skrovnou 
znalostí chemie rozborné a pomůcek chemických.

V této době jevila se i na severu Evropy čilá činnost přírodovědecká, 
kteráž jako v Němcích, Francii, Anglii a Itálii byla nemálo podporována spo
lečnostmi naukovými, z nichž jest na severu nejstarší akademie nauk v Petro
hradě, založená Petrem Velikým a Kateřinou I. 1724—25. Ve Švédsku 
způsobil té doby Linné velmi jarý ruch vědecký, jemuž chemie, jako ještě 
více v době nejnovější, jest zavázána díkami za práce nejdůležitější. Zvláště 
sluší tu vytknouti Bergmana a Scheele.

Tovbern Bergman (nar. 1735 v Katharinaberku v západném Gotlandě, 
přednášel na universitě Upsalské 1761—67 o mathematice, od r. 1767 
o chemii, zemř. 1784) provedl v čase poměrně krátkém drahně prací předů- 
ležitých, jež sluší pokládati za vlastní základ nynějšího rozboru hmot nerost
ných. On prvý podal obšírnější poučení o volení skoumadel a účinku jich, 
jakož i navedení o skoumání analytickém za mokra, on provedl drahně roz
borů kolikostných (ovšem málo zevrubně), objevil složení mnohých solí a skou- 
mal mnohé vody minerálně. Než i rozbor za sucha zdokonalil, zvláště užívání 
dmuchavky. Protož i učinil nálezy velmi důležité, poznal rozdíl mezi železem 
kovaným, ocelí a litinou v rozličném množství uhlíku jich, poznal, že vinný 
kámen dávivý sestává z kyseliny vinné, kysličníků draselnatého a antimo
nového, že zlato třaskavé jest sloučenina kysličníku zlatového se čpavkem,
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běloba, považovaná dosud co octan plístě podobný, že jest uhličitan olovnatý atd. 
Též skoumal kyselinu uhličitou, poznal ji co kyselinu a nalezl ji ve vzduchu, 
pročež zval ji kyselinou vzdušnou. Geologii poskytl znamenitou práci o zplo
dinách sopečných, nerostopisu pak soustavu na základech chemických. Zvláště 
důležitý jsou jeho tabulky o vzájemné slučivosti hmot v roztoku a za horka, 
a nynější náhledy o slučivosti pocházejí v celku původně od něho. Náhledy 
jeho o hoření jsou v duchu učení flogistického.

Karel Vilém Scheele (nar. v Stralsundě 1742, byl lékárníkem v Upsale, 
kde seznámil se s Bergmanem, od r. 1777 v Koepingu, zemř. 1786) jest nálezce 
znamenitý, jehož slávu nedovedla ztenčiti žádná proměna theorie. Při skro
vných pomůckách literarných, s přístroji nemnohými a chudobnými učinil 
v době poměrně krátké tolik nálezů velikolepých a předůležitých, jako žádný 
ze současníků nebo nástupců jeho. On byl prvý, jenž jal se bádati důklad
něji o kyselinách ústrojných, do té doby téměř zcela neznámých, jež z kyse
lých šťáv rostlinných a solí uměl obratně vyloučiti a zvláštnosti jejich objasniti; 
takto nalezl nebo proskoumal kyseliny vinnou, šťavelovou, jablkovou, citróno
vou, duběnkovou, močovou, mléčnou, slizovou atd. Podobně nalezl mnoho 
kyselin nerostných (molybdénovou, volframovou, arséničnou), při rozboru burele 
objevil mangan, chlór a baryum, čímž nabylo se výtečného skoumadla ku 
kyselině sirkové, při rozboru kazivce nalezl kyselinu fluorovodíkovou, z ber
línské modři vyloučil kyanovodík a věděl, že sestává z uhlíku, vodíku a du
síku, objevil zcela samostatně kyslík, jejž uměl vylučovati z kysličníku rtuť- 
natého, burele a jiných kysličníků kovových, jakož i z ledku. Veledůležito 
jest badání jeho o vzduchu a ohni, v němž nalézají se zprávy o kyslíku, 
sirovodíku, třaskavém zlatě a čpavku, pyroforu, o dýchání a hoření, o chemi
ckých účincích tepla a světla.

Učení flogistické záleželo hlavně v tom, že děj hoření považoval se vý
hradně co rozklad a nedbalo se poměrů váhy. Z chemikův okolo r. 1770—80 
byli však jen Macquer a Priestley věrnými přívrženci jeho, ješto Black , 
Cavendish a Bergman věnovali poměrům váhy větší pozornost a Scheele 
viděl v hoření vedlé rozkladu i současné vznikání -sloučeniny. Tyto odchylky 
v pojímání soustavy, z nichž bylo lze tušiti brzký pád její, vycházely dílem 
z objevení skutků, s onou se nesrovnávajících, dílem pak z boje proti pravdi
vosti náhledu o flogistonu, jenž začal již r. 1774. Ve Francii razila si toho 
času již nová doba dráhu k úplnému převratu náhledův i názvů, ješto v Anglii, 
Švédsku a Němcích vládla dosud soustava flogistická. Od r. 1780—90 zna
menají se současně dvě doby; směr nové tlačí přívržence staré soustavy ku 
proměnám této, nálezy oněch však poskytují zakladatelům nové doby mnoho 
důležitého staviva, čímž stává se svržení soustavy flogistické a založení sou
stavy protiflogistické poněkud nesnadno srozumitelným.

Chemie novější kolikostnd. Obecný ráz doby této jako předešlé jest samo
statné vzdělávání chemie, poznávání pravd přírodných v příčině skládání a roz
kládání hmot, vysvětlování úkazův, při tom se jevících, ješto rozeznává se 
tím, že pokouší se o rozsáhlejší vysvětlení úkazů chemických, opírajíc se
0 pozorování rozmanitější, že pokládají se vedlé úkazů jakostných též poměry 
kolikostné za rozhodující o platnosti soustavy, že vyšetření jich a objevení 
pravidelností jich jest hlavním předmětem badání v celé době novější. Hlavně 
rozeznává se teda chemie novější svým způsobem skoumání, na počátku pak
1 jiným náhledem o hoření. Náhled ten zní, že hoření není zrušením, není 
rozkladem, ale že záleží ve sloučení součástí hořlaviny s hmotou jinou, kyslí
kem, že domněnka o flogistonu jest nepravá a sluší ji zavrhnouti. Počátek 
této doby nazývá se tudíž též dobou učení protijiogistického. Přechod jest tu 
mnohem příkřejší než kdy dříve; ješto alchemikové někteří zabíhali již do 
lékařství, jatrochemikové dílem drželi se ještě alchemie, dílem již vzdělávali 
chemii vědeckou, flogistikové pak dílem ještě věřili v alchemii, nemohli ti,
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kteří skoumání kolikostnému přiznávali váhu rozhodnou, naprosto více věřiti 
v pravost soustavy flogistické. Plody, kteréž přinesla soustava tato, dovršivši 
vývoj svůj, a základ doby nové jsou majetek jediného muže, jenž opírá se 
s počátku své snahy, aby opravil náhled vůdčí veškerým chemikům své doby, 
a jenž přes to dovede dobyti obecné platnosti náhledům svým.

Muž tento byl Lavoisier, on po prvé dovodil, jak důležit jest kolikostný 
způsob skoumání v chemii a užil ho k vzbudování nového náhledu o hoření. 
Skvělé výsledky, jimiž vyvráceno učení flogistické, zjednaly poměrům váhy 
platnosti při tlieoretickém pojímání úkazů vůbec. Náhled, že sloučenina 
váží tolik, co součásti její, podal chemii rozborné prvou oporu ke skoumání 
výsledků rozboru a dovolil správně vyšetřiti složení hmot dle váhy. Při tako
vém skoumání, kde braly se stále na potaz váhy, vyšly záhy na jevo nedo
konalosti dosavadních způsobů rozboru, nastoupeny jsou nové dráhy k cíli 
tomu a z oprav těchto vzešlo záhy poznání, že sloučeniny chemické mají slo
žení určité, stálé. S počátku pátralo se vždy, mnoho-li každé součásti jest 
v určitém množství (obyčejně ve 100 dílech) rozličných hmot. Záhy však 
pokročilo se dále a skoumalo se též, jaké množství součástí rozličných slučuje 
se s určitým množstvím jedné součásti chemicky, jakého množství jedné hmoty 
jest třeba, aby nahradilo se určité množství jiné hmoty ve sloučeninách. Shle
dalo se na př., že určité množství činku přibírá vždy totéž množství kyslíku, 
aby vznikl kysličník cinečnatý, a že totéž množství kyslíku žádá různé, ale 
stálé množství olova, aby sestoupilo se s ním na kysličník olovnatý. Při skou
mání ostatních sloučenin činku a olova vyšlo na jevo, že i určité množství 
chlóru, síry atd. slučuje se s těmito kovy v poměru zúplna rovném, jaký shle
dán při kysličnících. Takto položil se základ stéchiometrie č. meřictví chemického. 
Při každém prvku, kteréž byly teprv tehdáž poznány v pravé své podstatě 
vyšetřila se veledůležitá čísla rovnomocná, i poznalo se, že slučování chemické 
děje se nejen po stálých, nýbrž vždy i po jednoduchých poměrech váhy, po 
rovnomocninách. Při sloučeninách, v nichž jest nerovné množství jedné sou
části sloučeno s určitým množstvím druhé součásti, objevil se zákon množných 
poměru. Dále shledalo se, že při všem slučování a rozlučování chemickém 
nedoznává váha hmot ujmy, že váha sloučeniny rovná se součtu vah součástí 
a tudíž i rovnomocnina oné součtu rovnomocnin těchto. Zákony o poměrech 
stálých a množných dovolovaly mnohem určitější úsudek o pravosti a zevrub- 
nosti rozborů kolikostných, a od té doby znamenají se veledůležité pokroky 
v chemii rozborné. Poznání těchto pravidelností vedlo k vysvětlování jich 
učením o atomech, jež způsobilo mnohonásobnou a blízkou vzájemnost badání 
chemického s fysikalným. Konečně vytknut jest pojem prvku chemických, 
totiž hmot, kterých nedovedli jsme dosud chemickými prostředky rozložití na 
různé součásti, ani proměniti jeden ve druhý. Tím ovšem pozbyly všeho zá
kladu zdánlivého náhledy alchemikův o proměňování kovů.

Zavedení směru kolikostného, vládnoucího již dávno ve fysice, do chemie 
přispělo nemálo k upřímnější vzájemnosti těchto nauk, ač učinilo naprosto 
konec podruží, v němž bývala chemie dosud považována co část fysiky, obec
ného přírodozpytu. Obor chemie rozšířil se nyní tak velice, že nebylo více 
možno, aby i výsledky její obecnější byly se mohly připojovati k fysice. Ale 
za to množily se styčnosti obou nauk, chemikové rozmnožili vědomosti o před
mětech, jichž všímali si i fysikové, na př. o teple a plynech, a naopak uží
váno v chemii zkušeností fysikalných hojně a někdy s překvapujícím výsledkem, 
jako na př. chemického účinku elektřiny galvanické. Rovněž byla chemie 
novým směrem skoumání uvedena ve spojení s vědami jinými, jmenovitě 
s nerostopisem, fysiologií, lékařstvím a mathematikou. Zvláště nerostopisu do
stalo se tím, že nerosty byly poznány co chemické sloučeniny složení stálého, 
základu pevného, na němž bylo lze soustavně spořádati všecky dosavadní 
vědomosti a zkušenosti. Lékařství pak po úpadu chemie lékařské ]alo se
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po prvé zas dbáti zkušeností chemických, z nichž těží nyní tak přehojně. 
Konečně zasáhla chemie v této nové době hluboko do hmotného i duševného 
blahobytu člověčenstva. Skvělé výsledky její razily mocně dráhu vyučování 
věcnému, kteréž bylo před tím podřízeno studium starých jazyků, a dobyly 
mu obecného uznání, zvláště tím, že někteří chemikové osvědčili skutkem, 
jak mnoho záleží na znalosti poměrů přírodných, kde jde o užití a rozmno
žení hmotných sil země.

Máme tu na zřeteli Francii r. 1793. Yálčilat téměř s celou Evropou, 
přívoz válečných potřeb z ciziny zastaven zúplna a neměla-li klesnouti v ne
rovném boji, bylo průmyslu za krátko práci dlouhých let vykonati, bylot mu 
pátrati po surovinách i po způsobech dobývání a vzdělávání jich, aby národ 
mohl se ubrániti nepřátelům. Na vědě tu bylo, aby usnadnila provozování 
živností, jichž nebývalo dříve ve Francii, a věda dostála těmto úkolům urči
tým tak rychle a dokonale jako sotva kdy jindy. Zvláštních zásluh o obranu 
vlasti dobyli si mathematik Monge a chemik Berthollet. Poštěstilo se jim za 
krátko, hotoviti doma všecky předměty, jež do té doby byla poskytovala cizina 
za drahý peníz, ano vymýšleli i nové prostředky obrany a jim jest děkovati, 
že hmotné síly země nedoznaly ujmy v poměrech nad míru nepříznivých, ano 
že v některých příčinách rozhojnily se značně. Výsledky tak skvělými nabyl 
národ přesvědčení, že sluší zevrubnou znalost přírody a sil jejich, kteráž 
učencům řečeným dovolila vykonati skutky tak památné a neobyčejné, vzíti 
za základ veškerého vyučování, aby každému vzdělanci se dostalo vědomostí 
tak plodných.

I v této opravě vyučování náleží rozhodný podíl chemikům. Chemik 
Fourcroy podal 1801 návrh o zřízení veškerého vyučování veřejného a řídil 
toto v letech následujících; k témuž dílu přispěl i Monge a Berthollet, v čele 
vnitrných záležitostí země byli učenci, mathematik Laplace, chemik Chaptal 
a j. v., pročež není divu, že směr věcný vnikl tehdáž hluboko do národa 
a šířil se i po ostatních zemích evropských, domáhaje se vždy mocněji rovného 
práva vedlé vzdělávacího směru humanitného.

Muž, kterýž pošinul vědu na dráhu tak nesmírně plodnou, kterýž učinil 
ji za krátko schopnou služeb tak platných a pokroků tak úžasných, klesl 
bohužel v plném rozvoji síly své co oběť rozsápaných vášní. Antonín Vavři
nec Lavoisier (podobiznu jeho přineseme na příloze), slavný zakladatel nynější 
chemie, nar. se 16. srpna 1743 v Paříži a přilnuv záhy k naukám přírodným, 
těšil se vyučování učenců tehdáž nejvyhlášenějších, Rouella, Jussieua a j. Zvlá
ště horlivě zabýval se mathematikou a chemií, ale též hvězdářstvím, rostlino- 
pisem, nerostopísem a geognosií. Již r. 1764 dostalo se mu ceny vládné, 
vypsané za nejlepší navedení k osvětlování ulic ve velikých městech. Bylt se 
připravoval šestinedělným pobytem v tmavé komnatě, aby přivykl sebe skro
vnějším rozdílům světla, a vykonal drahně pozorování k tomu konci. Ceny 
2000 livrů vzdal se však ve prospěch tří ze soupeřů svých, aby jim nahradil 
poněkud náklad, na zkoušky jejich vedený. R. 1768 jmenován již členem 
královské akademie nauk a od té doby věnoval se téměř výhradně chemii. 
Odhodlav se k tomu, pomýšlel i na to, aby nabyl dostatečných prostředků 
k nákladu na zkoušky vědecké a přijal r. 1771 úřad generalného nájemníka 
daní, výnosný a nehrubě obtížný, jenž dovoloval mu, oddati se bezstarostně 
vědě a užívati vědomostí svých ve prospěch státu a obecného blaha, což činil 
se zdarem nejlepším. 1776 byl ustanoven ředitelem královských pracháren 
a učinil znamenité opravy u vyrábění prachu, i zvýšil donášivost jeho o t ře 
tinu, čehož Angličané doznávali bolestně ve válce r. 1778 i později. Když 
jednalo se 1790 o zavedení nových měr, činil důkladné zkoušky o roztahování 
se kovů teplem; touž dobou podal dobré zdání o tom, jak by hotovily se 
nejlépe assignaty, podal sněmu ústavodárnému zprávu o vybírání daní, jež 
vytištěna 1791 nákladem státu a kterouž osvědčil se co znamenitý hospodář
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politický. Týmž časem svěřena mu správa půjčovny, po té jmenován komi
sařem pokladnice národně a prospíval i v tomto úřadě velice vlasti. Avšak 
tyto zásluhy o vlasť a vědu nebyly s to, aby jej zachránily před Robespierrem, 
jenž vraždil neúnavně každého, kdo vynikal skutečnou zásluhou, takže uvalil 
na se podezření, nedůvěru nebo žárlivost ukrutníka. 1794 dán jest v obža
lobu, poněvadž prý dopouštěl se co nájemník daní vydírání a poněvadž za 
svého spravování režie tabákové míchal prý do tabáku vodu a jiné škodlivé 
věci. Marno bylo usilování přátel jeho, kteříž uváděli strašnému soudu zá
sluhy Lavoisierovy o vědu, marně žádal on si aspoň lhůtu, aby mohl dokonali 
práci, z níž by národu byl plynul veliký užitek — předseda soudu vražedného, 
ukrutník Fouquier-Tinville odpověděl: „Republice není třeba víc učencův ani 
chemiků, spravedlnost měj průchod!“ Lavoisier odpraven tudíž guillotinou dne 
8. května 1794 zároveň s 27 jinými nájemníky daní; zemřelť klidně a oddaně. 
Lagrange vyslovil se o tomto zločinu: „Stačilat jim jediná chvíle, aby stali 
tuto hlavu a snad nepoštěstí se celému století, aby zplodilo podobnou.“ Vy
pravovalo se v ten čas, že přispěl k utracení Lavoisiera nemálo chemik Four- 
croy, aby se zbavil soupeře nej znamenitějšího; ovšem měl Fourcroy tehdáž 
značnou moc, a nepokusil se o zachování Lavoisiera, ale přece nelze doká- 
zati, že by bylo v něm ctižádosti tak výstředné bývalo. Co člověk byl Lavoi
sier povahy nejvýš ctihodné, jemné, poctivé, v obcování velmi lahodný a velikého 
jmění svého užíval nad míru šlechetně k oblažení bližních svých. Důležitost 
jeho ve vědě vytknul nad jiné jasně a určitě znamenitý francouzský chemik 
J. B. Dumas, když podával 29. září 1862 akademii francouzské druhý díl 
sebraných spisů Lavoisierových z r. 1770— 1792, vydaných péčí jeho na útraty 
státu. Pravit Dumas: „R. 1772 není známa podstata vody, vzduchu, ani pří
čina ztrupelení kovů a hoření uhlí, síry a kostíku. Rovněž neví se, jak účin
kují kyseliny na hmoty, jež dovedou v roztok uvésti. Záhy zvolena váha za 
východiště dějů chemických a shledáno, že hmotám shořevším přibývá na váze 
a že příčinou tohoto přibývání jest pohlcení, ustálení vzduchu, či lépe řečeno 
kyslíku; vzduch jest proskoumán, voda rozložena a opět složena, seznáni jsou 
praví prvkové kyseliny uhličité, sirkové a fosforečné, vysvětleno, jak rozpou
štějí se kovy, odznačeny soli náležitě. Hoření stává se předmětem řady zkou
šek, kteréž objasňují všecky způsoby jeho světlem nej skvěl ej ším ; dýchání řadí 
se mezi ně zcela přirozeně, a když končí se díl tento, jest netoliko chemie 
nerostná podrobena zákonům pevným, nýbrž i podstata ústrojnin jest odha
lena, příčiny životného tepla zvířat jsou poznány, kvašení pojato způsobem 
dostatečným, fysiologii a lékařství otvírají se obzory nové, netušené, a chemie 
zasedá mezi nejlepšími vůdci a správci orby. Mladý Lavoisier skoumá 1770 
otázku, kteráž uvádí nás zpět do věku nejhlubšího barbarství vědeckého: 
mění se voda v hlínu dlouhým vřením čili nic? A po 20 letech, 20 to letech, 
kteréž vidí se býti tolikerými stoletími, opět on, osvícen jsa nálezy postup
nými, bez přetrže v řetěz se pojícími, a otevřev dráhu vědám fysikalným, 
lékařství a živnostem, jme se považovati samu orbu co velikolepý děj chemi
cký, jejž dlužno sledovali i skoumati vahami a napíše řádky tyto, které by 
se viděly ještě naší době přiměřené a jichž by nezavrhla zajisté: ,Politické 
hospodářství nesluší skoumati toliko v komůrce; důmyslným zpytováním roz
sáhlého hospodářství, výpočty po drahná léta konanými o rozdělení bohatství, 
stále zas vyrůstajícího: takovým způsobem lze nabyti náhledů správných o tom, 
co přispívá k blahobytu veliké říše. Spis o orbě, jímž zabývám se, stál mne 
již 9 roků starosti a práce, než odhalil mi veliké pravdy, kterýchž osoby 
i nej vzdělanější nechápají leč velmi nejasně. Jím vzbudila se ve mně naděje, 
že bude jednou možno přispěti k blahobytu národnému, vyzvou-li se velicí 
statkáři, peněžníci, lidé zámožní, aby užili nadbytku svého k vzdělávání půdy. 
Podobné uložení peněz nevábí ovšem skvělými spekulacemi hry bursovné, než 
také není doprovázeno rovnými nehodami; pro výhody nabyté nikdo neumoří
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slzy, naopak žehnají jim chudí. Bohatý statkář nemůže statku svému dáti 
zvýšenou cenu a opraviti jej, aniž by rozséval kolem sebe zámožnost a štěstí; 
osení bohaté a nad potřebu výdatné, obyvatelstvo četné, obraz blahobytu jsou 
odměnou jeho starostí.' — Před 90 lety učení flogistické bylo základem nauk 
chemických, živlové Aristotelesa nebyli ještě vypuzeni ze škol, úkazové nej
obyčejnější i nejdůležitější světa hmotného trvali bez vysvětlení v nejhlubších 
temnotách; chemik nemohl se spravovati leč shlukem předpisů, ze zkušenosti 
vzatých: živnosti, orba, nauka života nenabývaly od něho světla, ani vedou
cích pravidel, a byly mimo jeho působení. Nyní, kde sotva dvé pokolení 
chemiků čítáme od časů Lavoisierových, kdož by dovedl oceniti nesčíslné 
zdary, jichž nabyla vzdělaná část člověčenstva, jsoucí vedena těmi zářemi 
novými, kteréž pochodeň, zapálená geniem Lavoisierovým, rozlévá takovou 
přehojnou štědrotou na veškerý obor nauk fysikalných i přírodných, na nauku 
života, orbu, živnosti a zdravovědu? Jiným duchům bylo popřáno, že člověku 
dali poznati nebesa, že odhalili zrakům jeho nejdávnější převraty země, že 
rozšířili jeho rozjímání v prostoru i času; než nikomu nebylo tou měrou jako 
Lavoisierovi dopřáno, aby lidstvo obdařil nástrojem úvahy, rozboru a výkonu, 
kterýž by jako nové učení jeho udělil současně nezvratné základy filosofii 
přírodné, kterýž by stanovil podstatu všech bytostí a vědě i průmyslu posky
toval síly tvorčí, jimž dosud není mezí!“ — Muži tak neobyčejné zásluhy 
lze snadno prominouti podivnou slavnost, při niž paní Lavoisierová, oděná co 
kněžka, vrhla soustavu flogistickou na oltář do plamenů, ješto hrála se slavná 
hudba smutečná — výjev to ryze francouzský.

Chemie antiflogistická, kterouž založil a zastával Lavoisier po dlouhý 
čas sám a sám proti všemu světu, byla později ve Francii považována co věc 
národná a zvána chemie francouzská  (zvláště Foureroyem, jenž chtěl takto se 
státi účastným zásluh Lavoisierových). Vším právem namítá proti tomu Lavoi
sier několik týdnů před svou smrtí: „Pojal jsem již 1772 úhrn soustavy ho
ření, kterouž uveřejnil jsem později. Dopravil jsem ji 1777 téměř už tam, 
kde jest nyní. Nicméně Fourcroy jal se tuto soustavu přednášeti teprv v zimě 
r. 1786— 7, Guyton de Morveau přijal a schválil ji teprv později, Berthollet 
vězel ještě 1785 v soustavě flogistické. Nová soustava není teda, jak pravívá 
se, soustavou chemiků francouzských, jestii mou vlastní, jestiť vlastnictvím, 
jehož domáhám se u vrstevníků svých i potomků.“ Vlastnictví to dovozuje 
zapečetěný spis o základném nálezu, jejž byl 1. listopadu 1772 podal aka
demii, kde chová se dosud.

Nová doba, nový způsob skoumání vymáhaly i úplné proměny v názvo
sloví vědeckém, kteráž se stala hlavně zásluhou Bernarda Guytona de Mor
veau (nar. v Dijoně 1737, byl tamtéž advokátem a zabýval se básnictvím, 
náhodou byl přiveden k studiu chemie, o níž přednášel od r. 1776, a přilnul 
k ní tak, že vzdal se 1783 zcela právnictví, ve válkách francouzské revoluce 
řídil ballóny vzdušné, 1800 jmenován ředitelem školy polytechnické, zemř. 1816). 
Četné práce jeho vědecké a technologické prospěly nemálo vědě (zavedlt na př. 
vykuřování chlórem a zařídil prvou fabriku na sodu ve Francii), ale zvláště 
parnátno jest jeho přičinění o zavedení rozumového názvosloví chemického, 
jež by bylo stručné, libozvučné a naznačovalo chemické složení hmot. Názvo
sloví to bylo vypracováno 1787 Guytonem, Lavoisierem, Bertholletem a Four
eroyem na základě návrhů Guytonových. Výtečnost jeho vysvítá z toho, že 
přeneslo se snadno do všech jazyků, přizpůsobilo se snadno ke všem nále
zům pozdějším a hodilo se k pojmenování sloučenin, o nichž původci jeho 
nemohli míti tušení, ano požívá dosud ještě platnosti.

Prvým znamenitým chemikem, jenž přijal učení Lavoisierovo, byl Claude 
Louis Berthollet (nar. 1748 v Savojsku, 1772 lékařem vojvody Orleánského, 
od r. 1780 členem akademie francouzské, od 1784 dozorcem barvíren, 1792 
vrchným dozorcem mince, 1794 členem výboru pro umění a živnosti, provázel
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Napoleona do Egypta a nazpět a požíval přízně jeho v největší míře, zemř. 
1822), jenž stal se onomu výtečnými pracemi svými podporou nejhlavnější 
a šířil je po smrti původce jeho nejplatnějším způsobem. Jeho obětovným 
přičiněním povzneslo se ve Francii za válek revolučných dobývání ledku, oceli 
a j. nová odvětví průmyslu, rychlostí podivuhodnou k největší platnosti v ži
votě veřejném, též zavedl bílení chlórem (1785; v dílnách francouzských slově 
voda chlórová podnes le Berthollet), zdokonalil barvířství a zabýval se osvě
tlováním plynem. Největší důležitost má jeho badání o slučivosti, jímž vše
cky zkušenosti dosavadně byly s největší důsledností spořádány v obecnou 
soustavu.

Antoine Frangois de Fourcroy (nar. v Paříži 1755, od 1785 členem aka
demie, od 1784 prof. chemie, 1793 členem konventu, kde způsobil hlavně 
přijetí zákona o nových měrách a vahách, po svržení Robespierra svěřeno mu 
zřizování nových ústavův školských, 1801 podal návrh o zřízení vyučování 

, veřejného, v jehož čele byl 1802—4, a zvláště přispěl k zřízení university 
Pařížské i k zavedení nauk přírodných do vyučování, zemř. 1809) proslul 
hlavně co výtečný učitel a hlasatel, ovšem poněkud sobecký, nauky Lavoi
sierovy, vlastní práce jeho nemají obecné důležitosti.

V ostatních zemích šířilo se učení Lavoisierovo velmi nenáhle, v Anglii 
stavěla se mu dlouho na odpor zuřivá nenávist obou národů, v Němcích pak, 
kde ujalo se nejpozději, vedlé předsudku národného též obliba v soustavě 
flogistické, původně německé. K snahám Bergmanovým o poznání chemi
ckého složení nerostů připojují se práce stoupenců nové doby v duchu této, 
jimiž rozšířil se obor chemie v neobyčejné míře objevením jak četných nových 
prvků, tak i sloučenin jejich. Zvláště sluší tu vytknouti zásluhy Klaprotha 
a Vauquelina, analytiků to proslavených. Martin Jindřich Klaproth (nar. 1743 
ve Wernigerodě na Harcu, byl s prvu lékárníkem, přejal lékárnu po V. R o
s o v í  a vychoval syny jeho, slavného analytika Jindřicha a nerostopisce Gustava 
Rose, 1788 jmenován členem akademie nauk, po té prof. chemie na školách 
vojanských, 1809 prof. chemie na nové universitě Berlínské, zemř. 1817) má 
největší zásluhy o rozšíření učení Lavoisierova. Navrhlt 1792 akademii Ber
línské, aby se přehlédly důkladně zkoušky o hoření a trupelení kovů, a když 
výsledky srovnávaly se s Lavoisierovými, přijal on i ostatní přírodozpytci 
akademie nové učení, jež od té doby mělo pevnou půdu i v Němcích. On byl 
prvý, jenž sděloval při rozborech přímý výsledek zkoušek, čímž stává se 
pozdější oprava jich možnou, on zdokonalil pochody všeobecné i zvláštní způ
soby chemie rozborné a ustanovil složení několika set druhů nerostů, při 
čemž objevil uran, titan, cer a potvrdil objevení telluru, chrómu atd Týmž 
směrem ubíral se touž dobou muž povahy neméně ryzí a výtečné, vědomostí 
rovněž znamenitých, ale všestrannějších: Louis Nicolas Vauquelin (nar. vHeber- 
totu v Normandii 1763, od r. 1780 pomocníkem v laboratorium Fourcroyově, 
jehož spolupracovníkem stal se záhy, 1791 údem akademie, 1794 profesorem 
chemie na škole hornické, po smrti Fourcroyově profesorem chemie na lékař
ské fakultě v Paříži, zemř. 1829), jenž dobyl si velikých zásluh o chemické 
poznání nerostů pracemi, jež podniknul ve spojení se slavným nerostopiscem 
Hauym. Zvláště proslavil se objevením chrómu a kysličníku beryllitého. Mnoho 
prací jeho, společně s Fourcroyem podniknutých, náleží do oboru chemie 
ústrojné. Velikou důležitost mají práce jeho z oboru fysiologie, lékařství 
soudného a hospodářství domácího.

Při všem skoumání kolikostném nové doby pokládalo se mlčky za pravdu, 
že sloučeniny chemické mají složení stálé, jinak nebylo by mělo smyslu úsi- 
lovné pátrání po složení vody a jiných důležitých sloučenin i nerostů Avšak 
jen při solích obojetných bylo to povznešeno nade vší pochybnost a při mno
hých jiných sloučeninách mělo se dle Bertholleta za to, že součásti jich slu
čují se v mezích určitých dle poměrů nenáhle se měnících, že na př. jest
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neskonale mnoho kysličníkův olova mezi klejtem a suříkem. Proti tomuto 
náhledu, jenž byl záštitou všech vadných rozborů, ozval se rázně Joseph Louis 
Proust (nar. v Angersu 1755, byl lékárníkem, 1784 povolán španělskou vládou 
za profesora na dělostřeleckou školu v Segovii, 1789 byl profesorem v Sala- 
mance a brzo po té v Madridě, kde byl králem nad míru štědře podporován 
v badání svém, válkami s Francouzi schudl, r. 1816 zvolen za člena akademie 
Pařížské, zemř 1826), jenž ukázal, slučují-li se dvě součásti i v několika 
poměrech, že jest jich jen málo určitých, náhle jeden v druhý se měnících. 
Spor o to s Bertholletem veden 1801— 7 s velikým důvtipem obou, ale 
Proustův náhled obdržel záhy vrch.

Všecky rozbory té doby směřovaly k tomu, aby se ustanovilo, mnoho-li 
každé součásti jest obsaženo v stálé váze sloučeniny. Nová dráha otevřela 
se však vědě, když podniknuto vzájemné porovnání vah součástí ve slouče
nině, což učinil Karel Bedřich Wenzel (1740—93, ředitel dolů ve Freiberce) 
a Jeremiáš Benjamin Richter (1762— 1807, chemik v Berlínské fabrice na 
porculán). Stalo se to však v době nejprudšího zápasu o soustavu flogisti- 
ckou a snahy ty došly teprv tehdáž povšimnutí, když byly obnoveny a obja
sněny Johněm Dalt.onem (nar. 1766 v Eagiesfieldu v Cumberlandu, 1791-—3 
učitelem mathematiky a přírodověd v Manchestru, přednášel o chemii v roz
ličných městech anglických, 1822 členem král. společnosti nauk v Londýně, 
1833 dostal od vlády doživotný plat, zemř. 1844). Práce tohoto jsou částí 
základných učení fysiky i chemie. Zvláště vynikl 1803—4 objevením učení 
atómickéko; zpozorovali totiž, slučuje-li se určité množství jedné hmoty s ne
rovnými vahami druhé hmoty ve sloučeniny rozdílné, že nerovné váhy sou
části této mají se k sobě v poměrech jednoduchých, z čehož soudil, že prvky 
sestávají z atomů stejnorodých, váhy nerovné při rozdílných prvcích, a že 
sloučeniny vznikají dokonalým spojením nemnohých atómův obou součástí 
v atom sloučeniny (zákon množných poměrů). Zároveň vytknul poměrnou 
váhu atomů prvků z poměrů váhy, podlé nichž poskytují nejjednodušší slou
čeniny, a seznal, že váha atomová sloučeniny rovná se součtu vah atomových 
součástí. Richter byl ovšem prvý, jenž vytknul pojem rovnomocniny chemické 
(zákon stálých poměrů), totožný s vahou atomovou u Daltona, ale tento pře
nesl pojem onen s kyselin a zásad na veškeré prvky a objevil v dosavadních 
pozorováních kolikostných zákon obecný, veledůležitý, jímž spravuje se 
všeliké slučování a rozlučování hmot. Z prací těchto vyvinula se nenáhle 
s počátku s dosti prudkým odporem, zvláštní mathematická čásť chemie, 
stéchiometrie.

Práce Daltonovy rozšířil záhy značně Louis Joseph Gay-Lvssac (nar. se 
1778 v St. Léonardu, 1779 vstoupil do školy polytechnické, kde si získal 
lásku Bertholletovu, později pracoval a cestoval s Humboldtem, 1806 jmeno
ván členem akademie nauk, 1809 profesorem fysiky na škole polytechnické, 
později na museu přírodovědeckém, zemř. následkem výbuchu v laboratoři 
1850), dovodiv, že slučují se plyny vespolek po stálých jednoduchých obje
mech, kteréž pozorování způsobilo důležité proměny v theorii chemické a po
žívá nyní obecné platnosti; k tomu druží se důležité práce o roztahování 
plynů teplem, o hutnosti par, o roztahování se kapalin atd., jimiž nabyl zna
menitého jména ve fysice. Dokonalým vzorem badání chemického jest jeho 
pojednání o jódu (1813—4), jímž dovodil zvláštnost tohoto prvku nově nale
zeného a proskoumal zevrubně sloučeniny jeho; rovněž vynikají jeho práce 
o chlóru, o kyselinách síry a kysličnících dusíku atd. V chemii ústrojné 
zavedl pravý plodný způsob skoumání a přispěl značně k rozvoji rozboru 
ústrojnin. Při skoumání modři berlínské a psotniny objevil kyan a tímto 
nálezem skvělým zavedl do vědy pojem veledůležitý a prospěšný složeného 
radikálu , totiž skupeniny dvou nebo tří prvkův, kteráž chová se sama co 
prvek, a spojuje se na způsob pravých prvkův s jinými prvky, sdělujíc jim
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určitý ráz tak jako vlastní prvky sloučeninám svým. Podobně jeho nálezy 
o tom, jak slučují se plyny vespolek a jak souvisí hutnost par se složením 
jich, nabyly největší důležitosti v chemii ústrojné. Některé práce své pro
vedl s jinými učenci, na př. s Humboldtem, Liebigem, zvláště však s Thé- 
rardem. I potřeby průmyslu měl na zřeteli, podávaje navedení k snadnému 
a spolehlivému skoumání hodnoty všech hmot, jichž potřebuje se v živnostech 
(střelného prachu, chlórového vápna, drasla, sody, bledny, stříbra a mincí za 
mokra, lihovin atd.), čímž založil veledůležité způsoby alkoholometrie, alkali- 
metrie a chlórometrie.

Po nálezech Daltonových a Gay-Lussacových objevil se nový směr v che
mii, jenž měl následky nej znamenitější, začalo se totiž skoumání souvislosti 
úkazův elektrických s úkazy chemickými. Zakladatelem nauky elektrochemické 
byl Humphry Davy (nar. 1778 v Penzance v Cornwallu, vzdělal se studiemi 
soukromými, jmenován 1798 chemikem ústavu v Bristolu, v němž skoumalo 
se léčivé působení plynův nově objevených, 1801 jmenován prof. chemie v Lon
dýně, 1813 složil úřad ten a vydal se na cesty, 1820 zvolen za předsedu král. 
společnosti nauk, zemř. 1829 v Ženevě). Ont dovodil, že čistá voda rozkládá 
se galvanickým proudem jediné ve vodík a kyslík a soudil z chemických 
účinkův elektřiny, že úkazy chemické i elektrické jsou jen rozmanitými účinky 
téže příčiny základné. 1807 poštěstilo se mu vyloučiti proudem galvanickým 
z žíravin ohnivzdorných kovy draslík i sodík, načež dovodil, že žíraviny vůbec 
jsou kysličníky kovovými; totéž objevil 1808 i při zemitých žíravinách. (Viz 
o tom též díl II. Kroniky práce, str. 223.) Vedlé nálezů v těchto přeskvělých 
vyniká jeho badání o chlóru, jenž byl do té doby považován co sloučenina 
kyseliny solné s kyslíkem; Dávy však dovodil, že chlór jest prvek, čímž za
vedeny jsou do vědy kyseliny a soli bez kyslíku. Učení toto vládne od 1820 
v celé chemii. Náhled, že všecky kyseliny sluší považovati co kyseliny vodí
kové a všecky soli co soli halové se složenými prvky, domáhá se nyní vždy 
mocněji platnosti. Učení jeho o souvislosti elektřiny dotečné se slučivosti 
doznalo sice později valných proměn, ale prospělo vědě znamenitě. Lzet říci, 
že jméno jeho jest spojeno s každým důležitým pokrokem vědy v době té. 
Neméně dbal o to, aby výsledky vědy zužitkoval ku prospěchu vlasti a bliž
ních svých, stačí tu vytknouti užití galvanismu k zachování měděného kování 
korábů a nález hornické svítilny bezpečné.

Badáním elektrochemickým, jež zavedl zvláště Davy znamenitým nálezem 
kovů žíravin, dodělali se i jiní chemikové výsledků důležitých, zvláště však 
vynikl v této příčině Gay-Lussac s Thénardem. Louis Jacques Tliénard 
(nar. 1777, byl žákem a pomocníkem Fourcroyovým, po té jeho nástupcem, 
založil jednotu ku podpoře přátel nauk, zemř. 1857) vynikl jak důležitými 
nálezy ve vědě, tak i výdatným šířením jí svou činností učitelskou a spiso
vatelskou. On objevil kysličník vodičitý, podnikl rozsáhlé badání o étherech, 
zavedl nový způsob dobývání běloby, čistění olejů k osvětlování, dobývání 
modři kobaltové, po něm nazvané atd. Zvláště prospěly však vědě práce, 
kteréž provedl společně s Gay-Lussacem. Když Davymu dostalo se ceny 
50.000 franků, vypsané Napoleonem I. za nejdůležitější nález, učiněný pomocí 
sloupu Voltová, a to v době kruté války s Angličany, zanevřel císař velice 
na chemiky francouzské. K omluvě těchto, že nemají sloupu potřebné velikosti 
k pracím takovým, kázal zříditi velikolepý sloup Voltaický a vyzval Gay- 
Lussaca i Thénarda, aby pracovali s ním. Chemikové tito podnikli tu řadu 
zkoušek, jimiž objasnili veškeré působení přístroje, zvláště chemické, a dbali 
jmenovitě o nahrazení rozkladu elektrochemického ději čistě chemickými. Tak 
objevili dobývání kovů žíravin pomocí odkysličovadel, čímž nabyli jich ve vět
ším množství a dovedli vlastnosti jich zevrubněji proskoumati než Davy. Skou- 
madly tak mocnými objevily se pak mnohé hmoty s jiné strany, připraven 
čistý fluorovodík, fluorid bórový a bór. Též dovodili, že v kyselině solné
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není kyslíku a připravili tím náhled Davyho, jejž přijali pak záhy. Konečně 
pracovali společně o rozboru ústroj nin, jejž zdokonalili velice.

Výsledky rozboru ústrojnin byly však potud pochybny, pokud nezavedena 
stéchiometrie i do chemie ústrojné, což učinil učenec v této době největších 
nálezů vynikající co mistr nedostižený, slavný Švéd Jakub Berzelius. Nar. se 
20. srpna 1779 ve Westerlose ve východném Gotsku švédském, oddal se lékař
ství v Upsale a záhy nabyl takové pověsti, že 1802 jmenován jest supplentem 
a 1806 prof. chemie a farmacie na universitě Stokholmské, kterýž úřad byl 
zřízen zvláště proň. Mimo to byl lékařem v závodě k strojení vod minerál - 
ných, lékařem chudých, učitelem na škole vojanské a přísedícím koleje lékařské. 
1807 založil společnost švédských lékařů, 1808 stal se členem akademie Štok- 
holmské, kteráž podporovala jeho badání vědecké ročnou podporou a jmeno
vala jej 1818 stálým sekretářem svým, jímž zůstal do smrti. 1832, požívaje 
již slávy prvého chemika v Evropě, odevzdal svou profesuru svému žákovi 
Mosanderovi, i oddal se pracím čistě vědeckým; zemř. 7. srpna 1848. Ber- 
zelius prospěl vědě způsobem nejrozmanitějším a vždy nejvýtečnějším: co 
samostatný badatel, co sběratel a spisovatel, co učitel svými výtečnými spisy 
a osobným vyučováním jiných chemiků; žáky jeho byli Chr. Gmelin, Mitscher- 
lich, J. a G. Rose, Woehler, Magnus, Naumann, Svanberg, Mosander, Arfved- 
son, Nordenskjoeld a j. v. Práce jeho jsou vyznačeny důvtipnou volbou pro
středků, neobyčejnou vytrvalostí a věrností k výsledkům zkušenosti, od nichž 
nezabíhal nikdy k všeobecným domyslům smělejším, nezakládajícím se na ně
jaké zkušenosti. Obrovskou pilností a nevyrovnaným důvtipem sebral takové 
množství zkušeností bezpečných a do nejmenšího podrobná vypátraných, jako 
nikdo před ním a po něm, čímž pojistil hlafní zákony chemické na vždy 
a vytvořil úplnou, všestranně vvyvinutou a na pevných základech založenou 
vědeckou soustavu chemie. Že ze zkušeností nevyvozoval více než theorer 
tické úsudky nejbližší a nejnutnější, že opíral se mnohým novotám, jež měly 
méně podobnosti k pravdě nebo méně důslednosti než náhledy starší (tak 
přijal chlóristické učení Davyho teprv 1820), nelze příkře posuzovati, neboť 
žil v době, kde nesčíslné nálezy, zdánlivě někdy se příčící náhledům dosavad
ním, byly nad míru příznivý vznikání nových theorii a kde vznikaly tyto sku
tečně na překot způsobem ne vždy důsledným a rozvážným. Odpor jeho proti 
náhledům takovým prospěl vědě velice tím, že bylo nutno je postaviti na jisto 
a uhájiti zkouškami přesvědčujícími, načež on sám neváhal k nim přistoupiti.

Hlavní snahou jeho bylo poznání složení hmot, o něž dobyl si největších 
zásluh badáním zkušebným i rozumovým. Zvelebilť takto na nejvýš chemii 
rozbomou, naznačil drahně způsobův odlučování několika hmot od* sebe, při
vedl rozbory kvantitativné k největší zevrubnosti, k čemuž podal sám vzory 
dosud nedostíhlé svými rozbory českých zřídel mineralných (1822), platino
vých rud (1828), metéorů Loketského, Bohumilického a j .  v., usnadnil též 
velice rozbory jakostné (kvalitativné), navedením pak ke zkouškám dmuchav- 
kou zjednal tomuto nástroji pevnou půdu ve vědě a rozšířil jím chemické 
skoumání i do věd jiných, zvláště do nerostopisu. Při pracování tak zevrub
ném postihl ovšem hned známky, z nichž bylo lze souditi o přítomnosti 
zvláštních hmot; tak objevil 1808 kovovou povahu ammonia, 1818 selén, 
1828 thor, mimo to byl prvý, jenž vyloučil v čisté podobě, křemík, cirkonium, 
cer, tantal a vanad.

Zevrubným rozborům jeho však náleží též převeliká zásluha o další odů
vodnění a upevnění Daltonova učení atómického. Bylť již 1807 zabral se do 
zapomenutých prací Richtrových o zákonnitosti vzájemného slučování kyselin 
a zásad podlé rovnomocnin a podniknul k tomu konci rozsáhlé skoumání 
solí, jehož výsledky srovnávaly se zúplna s učením Daltonovým, jež poznal 
po té. Nepřestal však na tvrzení Daltonově, že všecky hmoty slučují se ve
spolek bud po vahách atomových nebo po násobeninách jich čísly jednoduchými,
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než hleděl je přímo dovoditi nejrozmanitějšími zkouškami v největším množ
ství případů jednotlivých, a tím dodal učení onomu teprv náležité přesnosti. 
Mimo to však dbal o to, aby vyšetřil se vší zevrubností poměry váhy, po 
nichž slučují se prvky rozličné, vybíral ty sloučeniny, jež hodí se nejlépe 
k ustanovení vah atomových jejich součástí, a čísla rovnomocná většiny prvků, 
jichž užíváme dosud, jsou téměř vesměs prací jeho před 40 lety. V čase tom 
zvelebily se prostředky a způsoby zkušebně nad míru a nicméně byla čísla 
jeho s nepatrnými odchylkami uznána za pravdivá.

On však uvedl tuto mathematickou část chemie i do jednotlivých oborů, 
v nichž dosud nebyla došla povšimnutí, zejmena do chemie ústrojnin a nerosto
pisu. Od r. 1814 užíval zákona o poměrech stálých i při ústrojninách, ana
lyso val je zevrubně a ztvrdil tím onen zákon. Dále učil poznávati složení 
jich tím, že sloučí se s nerostnými hmotami známého složení, jakož i tvrdil, 
že slučování jich neděje se jinak než při hmotách nerostných. Též podrobných 
prací, zvláště z chemie zvířecí, podal mnoho.

Zevrubným rozborem nerostů poznal, že kyselina křemičitá jest skute
čnou kyselinou, že nerosty křemičité jsou soli a řídí se zákony o těchto, že 
všecky nerosty, jako sloučeniny strojené, jsou složeny ze součástí svých dle 
rovnomocnin (1814). Náhled tento, jejž sám provedl převelikým množstvím 
rozborů jednotlivých nerostů, přiměl jej k soustavnému roztřídění nerostů 
s hlediska čistě chemického, v němž učinil později sám rozličné proměny.

IÍ vysvětlení úkazů chemických vymyslil učení elektrochemické, dle něhož 
v atomech každé hmoty jsou obě protivné elektřiny, z nichž převládá dle 
chemické povahy hned ta, hned ona, slučování pak děje se vyrovnáním elek
třin převládajících. K náhledu tomuto přizpůsobil názvosloví své, důsledně 
provedené, kteréž požívá dosud platnosti, ač učení samo jest poněkud zvi- 
ldáno náhledy novějšími. Zde sluší též vzpomenouti zásluh jeho o zavedení 
znaků chemických, jimiž zavedl zvláštní všenárodové písmo chemické. Nauku 
o solích doplnil podstatně objevením solí sirnýcli, sestávajících ze sirníkův 
zásaditých a kyselých (1826—7), on má největší zásluhu o vytknutí pojmův 
isomerie, polymerie a metamerie. Téměř všecky práce své, nad míru četné, 
provedl sám a mimo to měl podíl v pracích jiných chemiků, kteříž pracovali 
navedením jeho. Práce jeho nacházejí se hlavně v spisech akademie švédské 
a časopisech vědeckých. 1808—18 vydal prvé vydání své slavné knihy učebné 
Laerebok i Kemien ve 3 dílech, druhé 1817— 19 mělo již 6, třetí a čtvrté 
10 dílů, páté dospělo jen do 5 dílů. Co tajemník akademie vydával ročnou 
zprávu o pokrocích fysiky a chemie (1821—48, 27 dílů), dílo to znamenité 
a veledůležité pro přehledné sestavení všech nových zkušeností, jakož i pro 
kritiky a boje vědecké, jež vedl v něm později proti mladší škole chemikův 
(Dumasovi, Laurentovi, Gerhardtovi), kteráž v ústrojné chemii opouštěla pří
sné zásady elektrochemické.

Práce chemiků, o nichž položeno výše, vtiskly celkem vědě nynější ráz 
její, ale přece staly se od té doby ještě v jednotlivých oborech vědy pokroky 
takové důležitosti, že náleží jimi doplniti obraz náš. Jsout to práce Fara- 
da,ye v elektrochemii, Mitscherlicha o rovnotvárnosti, Liebiga, Woelilera) Dumasa 
a Gerhardta v ústrojné chemii.

Michal Faraday (nar. 1791 v Londýně, vyučil se knihařem a kněh- 
kupcem, později seznámil se s Davym, jenž učinil jej 1813 assistentem svým, 
1824 zvolen za člena král. společnosti nauk, 1828 ředitelem laboratoria v král. 
ústavě, 1833 prof. chemie na témž ústavě, též jest prof. chemie na vojanské 
škole ve Woolwichu) učinil nej skvělejší nálezy v badání dílem fysikalně-che- 
mickém, dílem čistě chemickém. Shledalť bedlivým skoumáním chemických 
rozkladů, způsobených elektrickým proudem, že týmž množstvím elektřiny roz
kládají se váhy rozličných sloučenin, mající se k sobě v poměru rovnomocnin, 
čímž dovršen důkaz o souvislosti úkazův elektrických a chemických. Rovněž
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znamenité jsou práce jeho o ztužení 'plynů, po tu dobu nezhustěných, o uhlo
vodících vplynu olejném, kterouž vynesl na jevo, že rozdílné sloučeniny mohou 
míti rovné složení ve stu a rovný počet rovnomocnin součástí, o sloučeninách 
chlóru s uhlíkem. I průmyslu posloužil badáním o oceli a kterak lze tvrdost 
a dobrotu její zvýšiti přičiněním jiných kovů, skoumáním o dobývání bezvad
ného skla k účelům optickým atd. O jeho předůležitých výskumech fysikal- 
ných nelze zde se šířiti; o tom pojednáno v II. dílu Kroniky práce na str. 
235—6, kdež i podobizna jeho podána na str. 229.

Arnošt Mitscherlich (nar. 1794 v Neuendu u Jeveru v Oldenburku, za
býval se s počátku hlavně dějepisem, 1819 seznal Berzeliusa a pracoval v jeho 
laboratoři do 1821, kde jmenován členem akademie Berlínské a prof. chemie 
na universitě tamější po Klaprothovi, zemř. 1863) proslavil se nejdřív a nej
víc objevením souvislosti tvaru krystalového se složením chemickým. Již 1819 
shledal a skoumal případy, kde sloučeniny složení rozdílného, ale podobného 
jeví rovný nebo podobný tvar krystalový, shledal též, že některé součásti 
sloučenin takových mohou se vyměňovati za jiné, aniž stala by se proměna 
v tvaru krystalovém. Sloučeniny toho druhu nazval rovnotvdrné (isomorfické). 
Nálezem tím nabyla krystallografie veliké důležitosti v chemii, jmenovitě při 
stanovení vah atomových a při soustavném pořádku chemických sloučenin. 
Nálezu tomu přicházel hned v zápětí druhý různotvarnosti Lheteromorjie (1821); 
ukázalo se totiž, že tatáž sloučenina může se vyhraniti ve dvojím (dimorfie), 
trojím (trimorfie) atd. tvaru krystalovém podstatně rozdílném. Tyto nové nauky 
o rovnotvárnosti a různotvárnosti, jimiž nabylo učení atómické nové, důležité 
opory, opatřil badáním svým neúnavným a mnoholetým hojnými doklady a při
vedl je záhy k všeobecné platnosti. Rovněž důležitá jest práce jeho o hutnosti 
par mnohých sloučenin a kterak ona souvisí s atomovou vahou (1833). Mimo 
tyto práce z oboru chemie theoretické, jež prospěly nemálo i fysice a nerosto
pisu a jimiž přiveden směr fysikalný v chemii k veliké platnosti své nynější, 
podal mnoho jiných a důležitých o jednotlivých předmětech chemie nerostné, 
analytické a ústrojné.

Velikými nálezy a objevením základných zákonů, o nichž položeno výše, 
získala předkem jen chemie nerostná, nejlépe proskoumaná a známá; doslat 
budova její v nejhlavnějších rysech takového vytříbení, že zdálo se po dlouhý 
čas, jako by byio třeba jen v podrobnostech opravovati a doplňovati. V práci 
této dodatečné vykonali díla památná a velezáslužná Jindřich Rose, Woehler, 
Fresenius a j. v., aniž by celek byl doznal proměny. Poměry ústrojné chemie 
byly proti tomu naprosto jiné. Byl to obor téměř pustý a nevzdělaný, v němž 
objevil se sice po různu mnohý výkon památný, avšak pohřešovala se stále 
ještě myšlénka základná, kteráž by pojala souvislost úkazů různých a uvedla 
lad a shodu v četná různá pozorování. Obor tento zanedbaný nabyl nyní 
vzdělávatelů tak nadaných a štastných, že záhy octnul se v popředí, ano jal 
se i působiti zpět v chemii nerostnou, kteráž dříve sloužila za měřítko v něm, 
poněvadž uznala se potřeba, celou chemii pojímati s hlediska jednoho. Ze snah 
sem směřujících, kteréž náležejí dílem nejnovější době a nacházejí se ještě 
v plném, jarém rozvoji, lze zde uvésti právě jen hlavní, poměrně nejustále
nější a nejuznanější, pokud dovolují meze této rozpravy.

Jean Baptist Dumas nar. se 1800 v Alaisu, vyučil se v Ženevě lékár- 
nictví, 1821 odebral se do Paříže, kde stal se s prvu repetitorem chemie na 
polytechnické škole, po té prof. chemie na Atheneu. R. 1829 byl spoluzakla- 
telem průmyslové školy ústředné, 1834 jmenován členem akademie lékařské 
a prof. na fakultě lékařské, 1845 předsedou jednoty k zvelebení průmyslu. 
1849 byl členem zákonodárného sboru, od 31. října 1849 do 9. ledna 1851 
ministrem orby a obchodu, v kterémž úřadě působil k ustanovení soustavy 
škol rolnických a ke zřízení zdravotného kongresu evropského. Po převratu 
státném jmenován senátorem a členem vrchné rady vyučovací, jejímž místo-
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předsedou jest nyní. Dumas náleží k nejpilnějším a nejdůmyslnějším chemi
kům naší doby a podal veledůležitá badání téměř v každém odvětví chemie 
ústrojné, jakož i o mnohých předmětech chemie nerostné. Zvláště sluší vy
tknouti stanovení hutnosti par mnohých hmot, jež prospělo rozboru ústroj- 
nému, stanovení atomové váhy prvků, práce o alkaloidech, étherech, sloučeni
nách amidových, silicích, líhu dřevěném a odvozeninách jeho, o působení žíravin 
v ústrojniny za horka, o indychu, práce fysiologické k chemickému vysvětlení 
dějů životných v rostlině a zvířeti atd. Nejvíce však prospěl ústrojné chemii 
tím, že z jednotlivých pozorování dovedl vzbudovati theorii obecnou a ve vědě 
nejvýš plodnou, nauku o substituci č. metalepsii (starší nauka o typech). Z čet
ných zkoušek Dumasa, Laurenta, Stase, Péligota a j. v. vyšlo na jevo, že chlór 
ubírá ústrojninám vodíku a vchází sám na místo jeho do nich rovnomocnina 
za rovnomocninu, při čemž sloučenina chlórovaná zachovává z většího dílu 
chemický ráz sloučeniny původné (chlór mění na slunci kyselinu octovou 
v trichlórooctovou, a jako prvá rozštěpuje se žíravinami za horka v kyselinu 
uhličitou a methylovodík, dělí se druhá v kyselinu uhličitou a trichlóro- 
methylovodík č. chloroform). Poněvadž tu patrně chlór nezaujímá místa podo
bného jako v chloridech, ale chová se úplně jako vodík, což příčilo se zřejmě 
učení elektrochemickému, dáno výhost tomuto a myslilo se, že povaha sloučenin 
ústrojných spravuje se jediné počtem a spořádáním atomů, ne povahou jejich, 
jako povaha stavení řídí se jen počtem a tvarem cihel, nikoli hmotou jejich. 
Těla, kteráž měla tentýž počet atómů v jedné rovnomocnině své, kladla se 
k témuž typu mechanickému (do téže třídy), a bylo-li i spořádání atómův 
podobné, k témuž typu chemickému (do téhož rodu). Náhled ten přese vši 
důmyslnost přívrženců jeho neudržel se dlouho, nebot vzdaloval od sebe 
hmoty příbuzné a zhostil se nejvýdatnější podpory popíráním radikálů slože
ných, ale razil dráhu k pozdějším novotám smělejším a šťastnějším a rozšířil 
zkušenosti chemické znamenitě objevením drahného množství sloučenin nej
zajímavějších. Znamenitá badání zkušebná, nejvýš důmyslné náhledy theore- 
tické, četné práce kontrolující, k nimž byl zvláště veden činností svou v aka
demii Pařížské co zprávodaj o chemických věcech, pohádání mladších chemiků 
k důležitým pracím, konečně výtečná činnost učitelská a spisovatelská vyka
zují Dumasovi v dějinách vědy místo z nejpřednějších. Mezi spisy jeho vy
niká chemie průmyslová (Traité de Chimie appliquée aux arts, 1828—46 
6 dílů) a přednášky o vývoji a nynějším stavu chemie theoretické (Legons 
sur la philosophie chimique).

K Dumasovi druží se pracemi svými nejblíž Justus Liebig, rovněž vele- 
zasloužilý o vývoj chemie ústrojné. Nar. se 12. května 1803 v Darmstadtě, 
kde byl otec jeho obchodníkem v barvách a surovinách, jevil již z mládí ne
obyčejnou náklonnost k pokusům chemickým a zabýval se téměř výhradně 
čtením spisů chemických. Odbyv studia gymnasialná, oddal se dle přání svého 
lékárnictví, ale nemoha se tam zabývati studiemi vědeckými, vystoupil po 
10 měsících a studoval po té na universitě v Bonnu a Erlangenu. Podporo
ván velkovojvodou Hessenským pokračoval od r. 1822 ve svých studiích che
mických v Paříži, kde seznámil se s Rungem, Mitscherlichem a G. Rosem, 
a chodil do přednášek Gay-Lussacových, Thénardových, Dulongových atd. 
Zároveň pokračoval v badání o sloučeninách kyseliny třaskavé, kteréž byl 
začal již v Erlangenu, a podal o něm zprávu akademii nauk, čímž nabyl 
přízně a mocné podpory Aleks. Humboldta. Jmenovitě byl tímto uveden ke 
Gay-Lussacovi, směl pracovati v soukromé laboratoři jeho a seznámil se 
s výtečnými jeho způsoby skoumání a konání. K pobídce Humboldtově oddal 
se Liebig učitelství a přičiněním jeho stal se 1824 mimořádným prof. chemie 
v Giessenu, 1826 tamtéž řádným prof. Zde zařídil podporou vlády vzorné 
laboratorium (obr. 3.), kteréž navštěvováno přehojně a stalo se záhy středi- 
štěm vědeckého badání v Němcích. Zde vykonal též Liebig největší čásť
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prací svých vědeckých, jimiž nabyl záhy pověsti nejslavnější. Y r. 1862 jest 
povolán za profesora na universitu Mnichovskou, kdež otevřelo se působení 
jeho vědeckému pole ještě širší. Práce Liebigovy zasahují do nejrozdílnějších 
oborů vědy, ale sluší zvláště vytknouti jeho badání v ústrojné chemii, jímž 
stal se jedním z nejznamenitějších vzdělávatelův oboru tohoto. Vykonali s vy
trvalostí nezvratnou badání zkušebná nejrozmanitější a nejrozsáhlejší a dovedl 
z výsledků takto nabytých poznati, co v nich společného, a spojiti v náhledy 
theoretické nejvýš důležité, jež často nabyly platnosti i v oborech zcela roz
dílných. Jím provedeno jest největší množství kolikostných rozborův ústrojnin 
v přístroji, od něho sestaveném a všeobecně přijatém, a dle způsobův, jím 
naznačených; rozbor ústrojnin, před tím pokládaný za nejtěžší úkol vědy, 
učinil velice jednoduchým, snadným a spolehlivým, čímž rozšířily se zname
nitě vědomosti naše o ústrojninách. Z podrobných prací sluší jmenovati ba
dání o kyselinách ústrojných a o složení jich (1822—38), o alkaloidech (1830 
až 1838), o odvozeninách alkoholu a kyseliny octové, o cukrech a proměnách 
jich, o radikálech uhlodusíkových a krevné soli atd. S Dumasem vyslovil 
1837 náhled, že jsou kyseliny vícesytné, které vymáhají víc átómů zásady, aby

Obraz 3. Laboratorium Liebigovo v Giessenu.

nasytily se zúplna, sám pak provedl nauku tu četnými pozorováními vlast
ními do podrobná. Měřítko kyselého rázu kyseliny nespatřuje v kyslíku, ale 
v množství vodíku, jejž lze vyměniti za kovy, kterouž výměnou vznikají soli. 
Náhled tento, jejž vyslovil již Davy, byl Liebigem přiveden k obecnější plat
nosti. Důležité jest též jeho badání o lihovém kvašení cukru a o tvoření 
octu. Vynikající podíl má konečně v theorii ústrojné chemie vůbec, zvláště 
v nauce o radikálech složených. Onf nejprvé razil dráhu náhledu, že éther 
sluší považovati co kysličník uhlovodíku, jenž má se jako prvek elektroposi- 
tívný, že alkohol jest hydrátem tohoto kysličníku a rozličné složené éthery 
solemi jeho. Obecné zavedení náhledů těch a vyšetření složených radikálů 
v rozličných skupinách ústrojnin jest hlavně zásluhou jeho. Liebig však uží
val chemie i k vysvětlování úkazů, náležejících do věd jiných; zvláště ve 
fysiologii rostlin a zvířat podal badání nejvýš zajímavá, jež potkala se s jedné 
strany s úplným zavržením, ješto s druhé strany byla vítána nadšeně co úplná 
oprava fysiologie. Rovněž prudký spor jest dosud o návrzích Liebigových 
k zvelebení hospodářství polného, jimž opírají se tvrdošíjně mnozí hospodá
řové praktičtí, ješto jiní, zvláště v Anglii, neváhali úplně dle jeho náhledů si
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počínati a potázali se s dobrou. Netřeba konečně zvlášť uváděti, že vědecká 
činnost tak znamenitá prospěla hojně i mnohým odvětvím průmyslu, ano dala 
přímo vzniknouti některým (dobývání ekstraktu masového). Co kritik osvědčil 
působení velmi blahodárné lepším zabezpečením skutkův a varováním před 
směry nepravými. Co učitel konečně v/dělal drahně mladších chemiků a měl 
znamenité účastenství v mnohých důležitých pracích jejich. Ze spisů jeho 
dlužno jmenovati Lehrbuch der Chemie (1836), die Thierchemie (1842), die 
organische Chemie in ihrer Anwendung a u f Agricultur und Fgsiologie (1840), 
Chemische Briefe (5. vyd. 1865), Naturwissenschaftliche Briefe uber die mo
deme Landwirthschaft. Mimo to rediguje spolu s Woehlerem a Koppein 
Annalen der Chemie und Farmacie, v nichž jest obsažena největší část jeho 
prací vědeckých, a vydává s mnohými jinými učenci Jahresbericht uber die 
Fortschritte der Chemie, Fysik, Mineralogie und Geognosie (od roku 1847) 
a Handioorterbuch der Chemie.

Soudruhem jeho při pracích nej důležitějších, jak vědeckých, tak i dílem 
spisovatelských, byl Bedřich Woehler, badatel to myšlének méně dalekosáhlých 
a skvělých, ale vynikající neméně mathematickou bystrostí skoumatelskou 
a výtečnou schopností pozorovací. Nar. se 1800 v Eschersheimu u Frank
furtu nad Moh., studoval ve Frankfurtě gymnasium, v Marburku lékařství, 
od r. 1821 v Heidelberce, kde byl L. Gmelinem zvláště podporován a pohnut, 
aby věnoval se výhradně chemii. Po té udal se k Berzeliusovi, v jehož labo
ratoři pracoval od podzimku 1823 do prostřed r. 1824, též doprovázel jej 
a AI. a Ad. Brogniarta na vědecké cestě Švédském a Norvežskem. Po svém 
návratu povolán co učitel chemie na novou městskou školu průmyslovou v Ber
líně, od r. 1832 žil v Kasselu bez úřadu, záhy však jmenován učitelem chemie 
na nové vyšší škole průmyslové a 1836 prof. chemie v Gottinkách, jest i gene- 
ralným dozorcem lékáren v Hannoversku. I jeho práce prospěly nejvíc ústrojné 
chemii, zvláště proslavil se strojenýfi připravením močoviny (1828), prvým to 
příkladem, že ústrojnina jest dobyta prostředky chemickými z hmot nerost
ných. Nauku o dimorfii rozšířil provedením důkazu, že dvě sloučeniny dvoj- 
tvárné jsou v rozličných tvarech svých rovnotvárnými (dimorfie), opravil dobý
vání draslíku, dobyl po prvé hliník (1827), beryllium a yttrium (1828) atd. 
Z prací, jimiž prospěl průmyslu, náleží vytknouti zvláště jeho snahu k dobý
vání čistého niklu, prostého arsénu.

Na vždy památnými zůstanou však práce, jež provedl společně s Liebi- 
gem; skoumalit každý zvláště, ale sdělovali si stále výsledky svých prací, 
čímž podáno nejlepší rukojemství spolehlivosti a důkladnosti prací těchto. 
Prvá práce toho druhu byla o složení rozličných kyselin kyanu, další o silici 
hořkomandlové, kyselině benzoové a odvozených sloučeninách (1832) objevilo 
se drahně důležitých sloučenin a dovodilo se, že jsou to sloučeniny vodíku, 
kyslíku, síry, chlóru, brómu atd. s radikálem benzoylem, sestávajícím z uhlíku, 
vodíku a kyslíku; prací tou podán hlavně důkaz o skutečnosti složených radi
kálův a stala se vzorem všech podobných. Práce o proměnách kyseliny mo
čové okysličovadly (1837) poskytla rovněž velikou hojnost sloučenin nových 
a důkladně proskoumaných.

O soustavné spořádání ústrojné chemie má největší zásluhy Charles Fré- 
deric Gerhardt, výtečný chemik francouzský. Nar. se v Strasburce 21. srpna 
1816 co syn továrníka, studoval 1831—2 na polytechnické škole v Karlsruhe, 
po té v Giessenu u Liebiga a v Lipsku u Erdmanna. 1832 vstoupil do voj
ska na krátký čas, po té odebral se 1838 do Paříže, kdež oddal se náruživě 
a celou duší chemii, živě se vyučováním soukromým. Po 2 letech povýšen 
za doktora a stal se prof. chemie v Montpellieru po Balardovi; 1848 odebral 
se do Paříže, zařídil laboratorním chemie praktické a zabýval se pracemi 
vědeckými velice rozsáhlými a důležitými; 1855 přijal stolici chemie v Štras- 
burce, zemř. 19. srpna 1856 náhlou smrtí uprostřed nejskvělejší činnosti své.
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Po pracích Berzeliusa, Gay-Lussaca, Liebiga, Dumasa a Chevreula, jimiž 
byla chemie ústrojná co věda vlastně teprv utvořena, jednalo se o vřadění 
nepřehledného množství sloučenin do soustavného celku, oč pokusil se Ger
hardt s výsledkem tak skvělým, že soustava jeho (nová nauka o typech), 
osvojivši si pokud možno vše dobré z theorii předcházejících, dobyla si téměř 
všude vřelého uznání, způsobila veliký převrat v dosavadních náhledech o che
mické povaze ústrojnin, ano přenešena i do chemie nerostné, kteráž dávala 
dosud zákony chemii ústrojné. Jsouc proniknuta duchem v pravdě filosofi
ckým, spočívá na zásadách, jimiž spravovali se již Jussieu a Cuvier s výsled
kem velmi skvělým, a třebas měla i zřejmé nedostatky, jichž odstraniti ne
bylo pohříchu dopřáno Gerhardtovi dalším badáním, zůstane přece skvělým 
pomníkem neobyčejného důmyslu svého původce. Gerhardt má za to, že lze 
formulemi vyjádřiti jen děje chemické, nikoli však skutečné uložení atómů 
v sloučenině, a že náleží přednost tomu spořádání vzorce, které hodí se 
k největšímu počtu rozkladův a proměn. Tétéž hmotě možno dáti různé 
vzorce, nevíme teda o vniterném složení hmot ničeho, aby však přece byl sou
stavný přehled možným, přidělují se k několika základným vzorům sloučenství 
chemického čili typům. Voda jest pravzorem veškerých sloučenin, k ní přibírá se 
ještě vodík (chlorovodík), uhlovodík lehký a čpavek. Rozdělení samo děje se 
na základě homologických řad a vzájemné souvislosti ústrojnin. Okolo členů 
dvou velikých řad kyselin (mastných a aromatických) pořádají se všecky lépe 
známé sloučeniny ústrojné. S podrobným provedením soustavy jsou spojeny 
mnohé proměny ve velikosti rovnomocnin prvkův i sloučenin a v psaní vzorců, 
o nichž zde nelze se šířiti. Největší námitkou, která platila však každé dosud 
navržené soustavě, jest, že nemohou se vtěsnati do řad Gerhardtových celé 
veliké skupiny ústrojnin (látky bílkovité, klíhovité, zásady rostlinné atd.), tu 
však vyvrátí zajisté pokrok vědomostí chemických. Řady homologické, dle 
nichž pořádají se sloučeniny ústrojné n#d míru přehledně, objevil též Ger
hardt spolu s druhem mnohých prací svých, Augustevi Laurentem (1807—53), 
jehož život byl pln práce a bídy, jehož práce však měla výsledky nejskvě
lejší. Y řadách těch jsou sestaveny sloučeniny podobného složení a srovna
lých vlastností, z nichž každá následující má o 2 rovnomocniny uhlíku a 2 
rovnomocniny vodíku více než předešlá. Jednotlivá pojednání Gerhardtova 
náležejí k rozsáhlé soustavě badání, z nichž čerpal velikolepé myšlénky svých 
theorii, a čítají se k vzorům svého druhu, tak na př. práce o silicích, anili- 
dech, anhydridech, amidech atd. Hlavní dílo jeho jest Traité de chimie orga- 
niqae (1854—6, 4 díly), kteréž vydal co pokračování chemie Berzeliusovy; 
poskytujet úplný obraz vědy i konečný rozvoj všech původných náhledů jeho. 
Mimo to vydal téměř všecky spisy Liebigovy v překladu.

Na základech, podaných Liebigem a Woehlerem, Dumasem a Gerhardtem, 
pokračovalo drahně chemiků v práci usilovné a dostalo se nejednomu z nich 
výsledků překvapujících, skvělých; jiní proti tomu brali se směrem fysikalně- 
chemickým, jemuž příklad Mitscherlichův zjednal více přívrženců. V této pří
čině sluší zvláště vytknouti užití diffuse kapalin k rozboru chemickému, 
k dialyse Tom. Grahama, a spektrálnou analysu Bunsena a Kirchhoffa, kte
rouž uvedlo se chemické skoumání mimo zemi do všehomíra a kterouž spo
jena chemie s astronomií (o spektrálné analyse viz IL díl Kroniky práce, 
str. 142 a d. a přílohu III.). Z chemikův doby nejnovější budtež uvedena 
jen jména nejpřednějších, jimž jest věda zavázána za skvělé nálezy a horlivou 
péči o rozvoj svůj, jakož jsou Bertlielot, Boettger, Bunsen, Deville, Hlasivec, 
A. W. Iiofmann , Kopp) Mulder, Pasteur, Pélouze, Pettenkofer, Redtenbacher? 
Rochleder, Rose, Runge, Schoenbein, Wurtz. Chemie nynější doby, dílo to 
výtečníkův zde vytčených a mnohých jiných zasloužilých badatelů, zaujímá 
zřejmě stanovisko přechodu, v němž doznívají ještě náhledy dřívější a ozývají 
se již mocně myšlénky nové, smělé a plodné, jichž úhrn bývá někdy naznačován
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jmenem chemie novověká. Stále otvírají se nové cesty badání, ukazují se nové 
smělé nálezy, vyplňují se mezery staré a objevují se nové, pochodeň vědy 
nese svity nové do pustin nejodlehlejších, všude život radostný, všude boj a 
vítězení ducha nad hmotou, všude dorůstají svěží myšlénky a vylučují se pevná 
jádra z nepřehledné spousty pozorování a skutkův, k nimž táhnou se tyto 
nenáhle. Celá věda jest nyní ústrojím živým a podivuhodným, kde jedno 
spojeno s druhým, jedno podporováno druhým, jedno v činnost uváděno 
druhým, kde vedlé čarovných květů jeví se zároveň poupata i plody, kde vše 
má svůj účel a své místo, kde nic tak nepatrné, aby prospěti nemohlo, kde 
jest proměna ustavičná a přes to zákonnitosť nejvyšší, kde jest pokrok nevy
čerpatelný a nekonečný, jako sama Boží příroda, z níž plyne ústrojí tomu 
síla vždy nová a nová.

Základné pojmy chemické.

Proměny hmot přirozených, o nichž poučuje nás fysika, nejsou obmezeny 
na úzký prostor země, a zákonům, kteréž vyvozuje z nich hloubavý rozum, 
přísluší platnost obecná ve všemmíru. Nebot přitažlivost tíže, setrvačnost, 
odstředivosť a t. d. jeví se nám v účincích svých mimo zemi, ano mimo sou
stavu naši slunečnou týmž způsobem, jako v malé pracovně; paprsky světla 
a tepla docházejí k nám od nejvzdálenějších těl nebeských, jsouce totožné 
s paprsky, jež vyzařují se z našeho slunce, a lze nám souditi po souvislosti 
veškerých sil přírodných, dovožené skoumáním novějším, že i síly elektrické 
a magnetické jeví své mocné působení v nejzazších končinách všehomíra.

Proměny chemické druží se ták často a tak blízko ku proměnám fysi- 
kalným, že smíme právem se domýšleti podobné obecnosti jich. Yydávát o tom 
zajímavé svědectví analysa spektrálná, poučující nás, že hmotné složení vzdá
lených světel nebeských jest totéž, jako složení naší země, jakož i záhadní 
poutníci nebeští, povětroni či meteory, přivedení sráznou drahou svou do 
oboru mocné přitažlivosti naší země. Na ten čas však jest obor skoumání 
chemického přece značně užší, vlastně jen povrch naší země, pokud jej vůbec 
známe, ve výši, do níž můžeme se povznésti ve vzduchu, a v hloubi, do níž 
dovedeme se zanořiti v pevné zemi. Jakož však soudíme z úkazů bezpečných, 
že povaha hmoty jest všude ve všemmíru tatáž, smíme mnohem určitěji se 
domýšleti, že nebude podstatně rozdílných způsobův hmoty nad zemí a v zemi, 
jakýchž bychom nenalézali i v úzkém onom pásmě, známém nám. Vzduch ná
ramnou pohyblivostí svou přichází k nám zajisté ponenáhlu ve všech vrstvách 
svých a žhavé prameny z nejhlubších útrob země nerůzní se ničím od hornin 
povrchu. Jsouť různé způsoby hmoty na zemi tak dokonale promíšený, že 
objevením ohromné Ameriky nedověděli jsme se ani o jedné hmotě jedno
duché, kteréž bychom nenacházeli i na pevnině světa starého. Některé hmoty 
jednoduché jsou ovšem vázány na jistá místa, ale buď jsou pro svou vzácnost 
důležitosti podřízené v přírodě, nebo znikají pozorování našeho přílišnou roz- 
ptýleností svou. Vytříbeným uměním chemiků našeho věku postiženy jsou 
některé hmoty takové, jako stříbro, jód, fluor, na nejtajnějších cestách a pro
měnách svých, i dovodila se netušená rozšířenost jich, což svědčí ve prospěch 
náhledu výš uvedeného.

Při kousku žuly jeví nám prvý pohled, že neskládá se z hmoty ve
skrze stejnorodné, nebot rozeznáváme jednotlivé temné, skvoucí lupénky v něm, 
a též v světlejší hmotě převládající znamenáme dvojí částky, jež různí se od 
sebe barvou, leskem, tvrdostí, tvarem. Žula jest smíšenina ze tří nerostů 
různých, živce, křemene a slídy, a tyto tři součástky její můžeme snadno od

J  a h n o v a Kronika práce. Díl IV. ()
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sebe odděliti, a ku podobnému konci přicházíme při jiných nerostech různo- 
rodných vybíráním, plavením a podobnými výkony mechanickými. Dělení ta
kovému jsou však vykázány jisté meze a byť bychom i přibrali sobě na po
moc drobnohled a nejjemnější způsoby dělení, ustanou nám přece jednou tyto 
prostředky sloužiti.

Hůře daří se nám však, jest-li naším úkolem, abychom hmotu zcela 
stejnorodnou, jakouž jest mramor, rozložili na jednotlivé součástky její, neboť 
nelze z ní nabyti částeček různých cestou mechanickou. Pálíme-li však mramor 
v peci vápenné, znamenáme, že ubývá váhy jeho, poněvadž vypuzuje se horkem 
jedna ze součástek jeho, kyselina uhličitá, a provedli jsme takto rozklad che
mický, různící se patrně od dělení mechanického.

Již v nejdávnějších dobách usilovalo se o poznání jednoduchých základů 
všech věcí hmotných, a jednotlivé náhledy, které vznikly v této příčině po
stupem vědy, jsou zaznamenány v dějinách chemie, avšak teprv v minulém 
století jest pojem prvku vytknut s náležitou určitostí. Prvek či lépe hmotu 
nerozlozenou nelze rozložiti silami fysikalnými ni chemickými na dvé nebo 
více hmot různých, nelze ho změniti ani zničiti; on podobá se ve svém cho
vání k hmotám, s nimiž dotýká se, k jiným známým prvkům, a dává všem 
sloučeninám svým určité vlastnosti. Smíme tudíž ve sloučenině zvláštního 
rázu domýšleti se prvku, i když neznáme ještě dobývati čistého. Kdybychom 
na př. vypátrali v některém nerostě hmotu prvé neznámou, kteráž by dávala 
s kyselinou křemičitou sloučeniny určitých vlastností, a kteráž by v podobě 
čisté družila se vlastnostmi svými k zeminám, ale nebyla by totožná s žádnou 
ze známých, mohli bychom směle ji vřaditi do této třídy sloučenin, a poněvadž 
jest známo, že jsou to sloučeniny zvláštních kovů s kyslíkem, bylo by totéž 
dovoženo i o sloučenině nové. Objevili bychom tou cestou prvek nový, kov 
zemin, jako jest hliník, aniž bychom byli jej dovedli připraviti na čisto, což 
poštěstí se někdy teprv po dlouhém čase.

Prvky . Hmot ještě nerozložených, prvků, známe nyní as 66. Podle ji
stých vynikajících vlastností fysikalných i chemických rozvrhují se obyčejně 
na dvě veliké skupiny, nekovy a kovy. Dle rozdělení tohoto, pro přehled 
přiměřeného, uvádíme prvky i zde; k jménu každého jest v závorkách při
pojen chemický znak jeho (začátečná to písmena jména vědeckého, latin
ského), jakýchž užívá se pro větší stručnost v písmě chemickém, jakož i číslo 
rovnomocné, podle nichž spravuje se veškeré slučování prvků.

Nekovy (ametally, metalloidy) jsou plyny nebo hmoty pevné a vodí
špatně elektřinu a teplo:

Kyslík (Oxygenium, 0 = 8 ) .  Vodík (Hydrogenium, H = l ) .  Dusík (Nitro- 
genium, N =14). Síra  (Sulphur, S=16). Selen (Se=40). Tellur (Te=64). 
Chlór (C l=35,5). Bróm (Br=80). Jód (J=127). Fluor (F1=19). Kostík 
(Phosphorus, P= 31). Arsen (As=75). Bór (B = ll ,9 ) .  Křemík (Silicium, 
Si=14,2). Uhlík (Carbonium, C=6).

Kovy jsou v obecné teplotě pevný, mimo jedinou rtuť, a jsou vyznačeny 
zvláštním leskem kovovým, jakož i vodívají snadno elektřinu a teplo. Bývajíť 
děleny na kovy lehké a těžké, z nichž ony mají hutnost skrovnější než 5, 
nenacházejí se v přírodě samorodné a jeví největší slučivosť s kyslíkem, 
pročež jest i dobývání jich v čisté způsobě velmi nesnadným. Kovy těžké 
jsou snadněji zkovitelny a stálejší, pročež známe je lépe a užíváme jich
zhusta s úspěchem. Dělívajíť se dále na drahé č. blahorodné a obecné č. 
neblahorodné.

Draslík (Kalium, K=39,2). Sodík (Natrium, Na=23). Lithium  (L i=7). 
[Kovy žíravin].

Baryum  (Ba=68,5). Strontium (Sr=:43,75). Vápník (Calcium, C a=20). 
Hořčík (Magnesium, M g=12). [Kovy žíravin zemitých.]
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Hliník (Aluminium, AI =  13,75). Beryllium (Be=4,7). Yttrium  (Y=32). 
Erbium (E). Terbium (Tb). Thorium (Th=59,16). Cirkonium {Zirkon, Z r = 22,4). 
Lanthan (La=46). Didym (Di=50). Cerium (Ce=46). [Kovy zemin č. země- 
kovy; kovy žíravin, žíravých zemin a zemin jsou kovy lehké.]

Mangan (Mn—27,5). Železo (Ferriun, Fe=28). Nikl (Ni=29,5). Kobalt 
(Cobaltum, Co=29,5). (7w&(Zincum,Zn=32,75). Kadmium (Cadmium, Cd=56). 
Chróm (Cr=26,7). Vanadiu (V=68,6). Šel (Wolframium, W =92). Molybden 
(Mo=48). Osmium (0s =  100). Ruťhenium (Ru=52,2). Tantal (Ta=184) 
Niob (Nb=48,8). Dian (Dn). Titan (Ti =  25). Cín (Stannum, Sn=59). A n 
timon (Stibium, Sb =  l22). Uran (U=60). Med (Cuprum, Cu=31,7). Olovo 
(Plumbum, Pb =  103,5). Vismut (Bismuthum, Bi—214). [Kovy neblahorodné].

Rtut (Hydrargyrum, Hg =  100). Stříbro (Argentum, Ag=108). Palladium  
(Pd—53,3). Platina (Pt=98,7). Rhodium (Rh=52,2). Iridium  (Ir=99). 
Zlato (Aurum, Au=197). [Kovy blahorodné.]

Konečně sluší zde uvésti několik kovů, objevených v nejnovější době 
analysou spektrálnou, totiž rubidium (Rb =  85,36) a caesium (Cs=133), jež 
druží se ku kovům žíravin, indium (Id) a thallium (TI= 204), jež náležejí 
nejspíše ku kovům těžkým. Nelzet ovšem tvrditi, že všecky tyto hmoty jsou 
skutečně prvky, ale buď nynější prostředky vědy nepřipouštějí jiného náhledu, 
nebo nejsou hmoty ty ještě dostatečně proskoumány, aby mohl se pronésti 
rozhodný úsudek o povaze jich. Někdy skutečně stane se ; že takovýto do
mnělý prvek ukáže se býti sloučeninou (tak dělo se s titanem a uranem), 
a lze se tudíž právem domýšleti, že ztenčí se počet prvků ještě značně po
stupem vědy. Někteří vyvozují z domněnky takové zvláštní náhled o vniterné 
povaze hmoty. Lze sobě zajisté pomysliti, že nejmenší, nedělitelné částečky 
hmoty, atomy, jsou veskrze téže povahy a že rozdíly mezi jednotlivými prvky 
sluší pokládati jediné za následek různého skupení atómů jich. Kdyby pak 
nejjednodušší skupiny atómů nazývaly se prvky, byly by tyto sice vlastně 
stejnorodny, ale různily by se přec dosti od sebe, aby jevily rozdílné vlast
nosti íysikalné a chemické. Pak by záležela různá povaha prvků výhradně 
v tom, že na př. v jednom jsou atómy spořádány způsobem tímto:

o o o o o
o o o o

ve druhém pak takto:
o o o o o
o o o o o

v třetím snad takto:
0 o 0 0

o 0 o o 0
0 0 0 0 o

o o 0 0
o o 0 o

o o 0 0 o

Nejmenší částečky prvků, jimž přísluší ještě zvláštní vlastnosti oněch, 
molekuly, skládaly by se dle náhledu toho z několika atómů hmoty obecné, 
do rozličných vzorců sestavených. Dejme tomu, že by záležela molekula v 6 
atomech, tož můžeme tyto zajisté postaviti do 6 rohů osmistěnu nebo do 6 
koutů krychle. Vzájemným uložením atómů řídí se pak působení přitažlivosti, 
kterouž jsou ony nadány. Výsledná jednotlivých sil atómů, sestoupivších se 
v molekulu prvku (slučivost č. síla chemická), bude zajisté jiná při jiném 
spořádání atómů. Teplo, kteréž způsobuje se chemickými ději, nebo utajuje 
se jimi, jakož i časté úkazy světelné, elektrické a t. d., mohou se vysvětliti 
přitažlivostí atómů, kteráž přichází novým uložením oněch z rovnováhy, čímž 
bud uvolňuje se síla, nebo přistupuje síla z venku, aby obnovila přerušenou
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rovnováhu. Vímet pak, že teplo, světlo, elektřina, magnetičnosť a t. d., mohou 
se s dobrým důvodem pokládati za různé způsoby téže základné síly přírodně, 
a touto byly by i atómy k sobě poutány. Různost a velikost rovnomocnin 
mohla by se vysvětliti, jako všecky rozdíly ostatní, různým spořádáním atómů. 
Úvahám těmto dopřáli jsme zde místa, abychom naznačili poněkud směr 
zjednodušující, jejž vyhledává novější badání vědecké i v těchto věcech, s úspě
chem ovšem dosud ne vždy rozhodným.

V seznamu prvků výš uvedeném připojili jsme téměř ke všem prvkům 
rovnomocniny jich, kteréž mají vesměs za společnou jednici vodík. Má-li teda 
kyslík číslo 8, síra 16, uhlík 6, chlór 35,5, železo 28 a t d ., jest v tom 
smysl, že slučuje se vždy 1 váha vodíku s 8 vahami kyslíku na vodu, s 16 
částkami síry na sirovodík, s 6 č. uhlíku na uhlovodík, s 35,5 č. chlóru na 
chlorovodík a t. d.; ale sluší tomu dáti i smysl obecnější: sloučí-li se 8 č. 
kyslíku s uhlíkem na kysličník uhelnatý, jest k tomu třeba právě 6 č. uhlíku, 
8 č. kyslíku dává kysličník železnatý s 28 č. železa, 16 č. síry dává sirník 
železnatý právě s 28 č. železa a t. d. Nová sloučenina, kteráž vznikla tím 
způsobem, váží tolik, co součástky její před sloučením, a má rovnomocninu, 
kteráž rovná se součtu rovnomocnin součástek jejích. Voda teda (vodík =  1 
a kyslík= 8 ) = 9 ;  sirovodík (vodíku 1 a s íra=  16) — 17 ; kysličník železnatý =  36; 
sirník železnatý =  44 a t. d.

Poněvadž všeliké proměny chemické dějí se dle těchto základných čísel, 
netřeba líčiti znamenitou důležitost jich při všech výkonech průmyslu, při 
nichž jde o způsobení nebo rozklad sloučenin chemických, nebot dovolují vý
sledek každé práce se vší určitostí vypočísti a dávají tím vítané měřítko 
k posouzení, byla-li práce provedena náležitě, nebo sběhly-li se vady při ní, 
jichž aby se střehl káže průmyslníku prospěch jeho.

O způsobu, jakýmž vcházejí prvky do sloučenin, lze pronésti pravidlo, 
že slučují se prvky s prvky a sloučeniny vždy se sloučeninami téhož stupně.

Sloučeniny stupně prvého jsou takové, jež vznikly z přímého sloučení 
dvou nebo několika prvků, jako voda, kysličník železnatý, chlorovodík a t. d. 
Prvky však neslučují se jen po 1 rovnomocnině, nýbrž vodík přijímá k sobě i 2 
rovnomocniny kyslíku, 2 rovnomocniny železa i 3 rovnomocniny kyslíku a t. d. 
Ale vždy slučují se atomy vespolek v jednoduchém poměru dle nejmenších 
čísel celých. V písmě chemickém rozumí se znaky výš uvedenými hned i 1 
rovnomocnina prvku a sloučenina naznačuje se, sestaví-li se znaky součástek 
jejích. Jest-li pak jedné nebo obou více rovnomocnin, naznačuje se to malým 
číslem, připojeným dole v právo k znaku prvku. Takto nabývá se vzorců 
chemických (formulí). Vzorec vody jest teda HO, vzorec sloučeniny vodíku 
s 2 rovnomocninami kyslíku H 0 2, vzorec kysličníku železnatého FeO, vzorec 
druhého kysličníku železa Fe20 3 a t. d.

Pojmenování sloučenin chemických děje se dle určitých pravidel, kteráž 
jsou vytknuta od francouzských chemiků minulého století (str. 30), a přizpů
sobena k jazyku našemu J. Sv. Preslem a V. Šafaříkem. Jest totiž žádoueno, 
aby bylo z názvu každé sloučeniny hned patrno, z jakých prvků skládá se 
a kolik rovnomocnin každého drží v sobě. K tomu konci vysloví se jméno 
jednoho prvku co statné, jež má při jmenech českých příponu —nik a při 
latinských —zd, jméno druhého prvku pak připojuje se co přídavné, jehož 
příponou naznačuje se spolu poměr, v němž jsou oba prvky spojeny, což lze 
tím spíše provésti, poněvadž poměrů takových shledáno v obecných sloučeni
nách nemnoho. Sloučeniny kyslíku s jinými prvky šlovou tudíž kysličníky č. 
oxydy, sloučeniny síry sirníky č. sulfuridy, sloučeniny chlóru chloridy a t. d. 
Přípony jmen přídavných pak, zvláště důležité v případech, kde dva prvky 
dávají spolu vice sloučenin, jsou následující (A a B znamená tu po rovno
mocnině prvků sloučených):



poměr A2-|-B značí se příponou — ičnatý (kysličník olovičnatý, Pb20),
„ A +  B „ „ „ —natý (kysličník olovnatý, PbO),
„ Ao-fBj „ „ „ — itý (kysličník olovitý, Pb20 3),
„ A+Bo „ „ „ — ičitý (kysličník olovičitý, Pb0.2),
„ A +  B3 „ „ —ovij (kyselina chlórová, C103),
„ A +  B4 „ „ „ — ičelý (kyselina chlóričelá, C104),
„ A + B 5 „ „ „ —ečný (kyselina chlórečná, C105),
„ A +  B7 „ „ „ -  istý (kyselina chlóristá, (C107).
Pravidla tato jsou postačitelna při sloučeninách podvojných, sestávajících 

ze dvou prvků, nelze jich však užiti při sloučeninách ústrojnýcli, lež jen při 
nejjednodušších, pročež shledávají se v oboru tom názvy původu nejrňznějšího 
a nezřídka dosti nemotorné.

Sloučeniny prvého stupně zhusta sestupují se vespolek na sloučeniny 
stupně druhého, což řídí se zvláštní povahou jich. Neboť jako nemá slučivosť 
mezi prvky různými rovné mocnosti a některé prvky neslučují se ani vespolek, 
slučují se i sloučeniny stupně prvého jen tehdáž vespolek, jeví-li na sobě 
jistý zvláštní ráz, vycházející ze společného působení přitažlivosti jednotlivých 
atómů. Dle rázu tohoto rozstupují se sloučeniny stupně prvého do skupin
0 vlastnostech společných, více méně zřejmě vytknutých. Znamenáme zvláště 
tři takovéto skupiny určité. Jedny, k nimž náleží kysličník manganičitý (burel), 
mají povahu netečnou (indifferentnou) a jeví celkem velmi skrovnou slučivosť 
s hmotami jinými. Členy ostatních dvou skupin jsou rázu rozhodně protiv
ného. Ješto totiž jedny, tak řečené zásad,y. mají chuť louhovitou, nacházejí-li 
se v roztoku, jsou druhé, kyseliny, chuti rozhodně kyselé; ony modří červené 
barvy rostlinné, tyto červení mocíré barvy rostlinné a t. d. Nejlépe však po
znávají se obojí hmoty po tom, že jeví vespolek největší slučivosť, že kyseliny 
se zásadami dávají sloučeniny soli, ješto neslučují se kyseliny s kyselinami, 
ani zásady se zásadami. Slušíť však podotknouti, že známe vedlé kyselin a 
zásad rozhodných i takové sloučeniny, jež chovají se dle poměrů hned co ky
seliny, hned zas co zásady, jsou chemické povahy neurčité.

Nejdůležitější kyseliny nerostné jsou následující: kyselina dusičná (1 rovno- 
mocnina dusíku s 5 rovnomocninami kyslíku : N 05), kyselina sirková (S03), 
kyselina fosforečná (P 0 5), kyselina bórová (B03) , kyselina uhličitá (C03), 
kyselina křemičitá (Si02) kyselina arsénová (As03), kyselina arséničná (As05), 
kyselina antimóničná (Sb05), kyselina chrómová (Cr03\  kyselina molybdenová 
(Mo03), kyselina sélová (W 03), kyselina titaničitá (Ti02); dále kyselina solná 
i l  rovnomocnina chlóru s 1 rovnomocninou vodíku, HC1), kyselina fluoro
vodíková (HF1) a t. d.

Zásady nerostné rozvrhují se na skupiny následující:
Žíraviny č. alkalie jsou zásady mocné, bezbarvé a snadno rozpustné 

ve vodě: kysličník draselnatý (KO), kysličník sodnatý (NaO), kysličník liťh- 
natý (LiO), jakož i nově objevené kysličníky rubiclnatý a caesnatý (snad
1 thallnatý).

Žíravé zeminy jsou bezbarvé, ve vodě méně rozpustné a slabší zásady 
předešlých: kysličník vápenatým CaO), kysličník barnatý (BaO), kysličník si rout- 
natý (SrO) a kysličník horečnatý (MgO).

Zeminy nejsou žíravé, nerozpouštějí se ve vodě a jsou zásady slabé: 
kysličník hlinitý (A120 3) , kysličník beryllitý (Be20 3) a kysličník cirkoni- 
čitý (Z r02).

Kysličníky kovů těžkých jsou zásady ještě slabší, nerozpustné ve vodě: 
kysličník manganatý (MnO) a manganity (Mn20 3), kysličník železnatý (FeO) 
a železitý (Fe20 3), kysličník nikelnatý (NiO), kysličník kobaltnatý (CoO , k y 
sličník cinečnatý kysličník kademnatý (CdO), kysličník chrómitý (O 20 3),
kysličník cínatý (SnO) a cíničitý (Sn02), kysličník antimonový (Sb03), kyslič
ník uranitý (Ú20 3), kysličník medičnatý (Cu20) a mednatý (CuO) , kysličník
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olovnatý (PbO), kysličník vismutový (Bi03), kysličník rtutičnatý (Hg20) a rtuť- 
natý (HgO), kysličník stříbrnatý (AgO), kysličník platičitý (Pt02) a kysličník 
zlatový (Au03).

Kysličníky neurčitými, jež mají se k mocným kyselinám co zásady a 
k mocným zásadám co kyseliny, jsou z výš uvedených kysličník hlinitý, chró- 
mitý, železitý, cíničitý, antimonový, platičitý, zlatový a t. d., jakož i voda.

Kysličníky netečné mají bud více nebo méně kyslíku než zásady, pročež 
slučujíce se s kyselinami, buď pouštějí kyslík, nebo přijímají jej, aby staly se 
zásadami; sem náleží z oněch kysličník manganičitý (Mn02), kysličník olovi- 
čitý z těchto kysličník olovičnatý (Pb20), kysličník vismutnatý (BiO).
Onyno šlovou někdy též nadkysličníky (superoxydy) a tyto podkysličníky 
(suboxydy).

Soli nemají zvláštních vlastností součástek svých vůbec nebo jen ve 
skrovné míře. Takové soli, v nichž drží sobě kyselina a zásada v ten způsob 
rovnováhu, že nelze znamenati vlastností oné ni této, šlovou obojetné nebo 
lépe pravidelné (obyčejně bývá v nich na každou rovnomocninu kyseliny 
1 rovnomocnina zásady). Ty, v nichž převládají ještě vlastnosti kyseliny nebo 
zásady (bud pro mocnost takovéto součástky nebo pro poměrnou větší hojnost 
její ve sloučenině) šlovou v onom případě kyselé, v tomto pak zásadité. Vět
šina solí přijímá v přiměřených poměrech pravidelný tvar, hraní, a pak 
náleží tento tvar k podstatným známkám soli, nebot bývá v těchže poměrech 
vždy tentýž.

K solím druží se kysličníky složené, kteréž sestávají ze dvou kysličníků 
téhož kovu, jež jsou sloučeny vespolek na způsob solí. Tak slučuje se ky
sličník železnatý co. zásada s kysličníkem železitým co kyselinou na kysličník 
železnato-železitý; podobně známe kysličník uranato-uranitý, kysličník olovnato- 
olovičitý a t. d.

Jména solí tvoří se na ten způsob, že vysloví se jméno kyseliny a jméno 
statné s příponou —an a připojí se k tomu jméno zásady, poněvadž pak tyto 
jsou vesměs kysličníky, vynechá se slovo kysličník co zbytečné. Sloučenina 
kyseliny sirkové s kysličníkem vápenatým slově tudíž síran vápenatý, slouče
nina kyseliny molybdénové s kysličníkem molybdéničitým slově molybdénan 
molybdéničitý a t. d. Má-li sůl v sobě nadbytek kyseliny nebo zásady, přidá 
se k názvu slovo kyselý nebo zásaditý, nebo poví se přímo, kolikrát jest ky
seliny nebo zásady víc nad obyčejné množství. Pravíme tudíž: kyselý chró- 
man draselnatý nebo dvojcbróman draselnatý, zásaditý chróman olovnatý nebo 
chróman dvoj olovnatý.

Vzorce solí sestavují se ze vzorců kyseliny a zásady, jež spojují se 
tečkou; síran vápenatý =  CaO.S03, dvojchróman draselnatý =:K 0.2Cr03, chró
man dvojolovnatý =  2Pb0.Cr03 a t. d.

Vedlé těchto solí kyslíkových, jež skládají se ze zásady a kyseliny ky
slíkové, sluší postaviti třídu sloučenin prvého stupně, jež srovnávají se s oněmi 
téměř ve všech vlastnostech. Sloučeniny tyto šlovou halové soli; jsout slou
čeniny kovů s několika prvky (chlórem, brómem, jódem a fluorem), jimž odtud 
dáno jméno prků halových č. solitvorných. Z halových solí, jež tvoří se ze 
zásad a z kyselin vodíkových, stačí jmenovati sůl nejdéle známou, totiž sůl ku
chyňskou, kteráž jest chlorid sodnatý; kazivec, fluorid to vápenatý, jódid dra
selnatý. Slušíť dodati, že někteří považují i soli kyslíkové co halové, nechtějíce 
loučiti od sebe hmot, tak patrně k sobě náležejících.

Síla však, kteráž pudí prvky k tomu, aby sloučily se na kyseliny 
a zásady, jakož i tyto, aby sloučily se na soli, neutuchla ani v solích ještě 
naprosto, i shledalo se, že některé soli sestupují se spolu na sloučeniny stupně 
třetího či soli podvojné. Takovými jsou mnohé nerosty, velmi známé a roz
šířené (živec jest sloučenina křemičitanu draselnatého s křemičitanem hlini
tým, granát obecný jest sloučenina křemičitanu vápenatého s křemičitanem
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železitým, dolomit jest uhličitan vápenato-hořečnatý). Ze strojených sloučenin 
toho druhu jest nejznámější kamenec, v němž jest po rovnomocnině síranu 
hlinitého a síranu draselnatého. Mají-li soli podvojné společnou kyselinu, 
vysloví se jméno této jednou a připojí se spojená jména zásad, také vzorec 
skládá se ze vzorcův obou solí, jež jsou odděleny křížkem stojatým. Kame
nec jest teda síran hlinito-draseinatý a vzorec jeho K 0.S03+A120 3.3S03.

Soli podvojné jsou zvláště způsobilé k tomu, abychom vysvětlili při nich 
jednu velezajímavou vlastnost některých prvků a sloučenin. Budiž nám pří
kladem kamenec, jejž připravujeme přímo, mícháme-li v přiměřeném množství 
roztok síranu draselnatého s roztokem síranu hlinitého. Ze smíšeného roz
toku vyrůstají odpařením krásné osmistěny, jež různí se naprosto jak od hráni 
síranu draselnatého, tak i od hráni síranu hlinitého, mají chut rozdílnou a 
zvláštní, vůbec takové vlastnosti, že pokládáme je za zvláštní samostatnou 
sloučeninu chemickou, kteráž slově právě kamenec. Jmeme-li se podruhé 
strojiti kamenec v ten způsob, že dáme k určitému množství síranu drasel
natého méně síranu hlinitého, ale zároveň i něco síranu železitého, vejde 
tento skutečně do sloučeniny na místě nedostávajícího se síranu hlinitého, 
i dostaneme takto hráně téhož tvaru a téže podoby jako prvé. Ano mohli 
bychom se obejiti úplně beze síranu hlinitého a vzíti jenom síran železitý, 
i dostali bychom přece zas bezbarvé osmistěny, jen že tenkrát kamence žele
zitého. Podobně mohli bychom nabyti kamence, kterýž jest síran chrómito- 
draselnatý, aniž by znamenal se nějaký rozdíl v tvaru jeho. Podobně můžeme 
i na místě síranu draselnatého vzíti síran sodnatý nebo síran ammonatý, a tvar 
všech těchto sloučenin bude tentýž. Zvláštnost tato jest tím památnější, že 
tvar krystalový náleží k podstatným známkám sloučenin chemických.

Kysličník hlinitý, železitý a chrómitý mohou se teda nahrazovati nebo 
zastupovati vzájemně ve sloučeninách chemických, aniž by doznal tím tvar 
těchto proměny, a totéž může se i díti s kysličníkem draselnatým, sodnatým 
a ammonatým. Hmoty toho druhu, kteréž mohou se zastupovati vzájemně 
ve sloučeninách bez ujmy na tvani těchto, šlovou rovnotvárné č. isomorjické, 
a zvláštnot tato, kterouž vytknul nejprvé MiUcherlich, nazývá se rovnotvár- 
nost (isomorfismus).

Zákon tento má největší důležitost při posuzování chemické povahy 
četných sloučenin, nebot hmoty rovnotvárné jsou velmi četný a tvoří určité 
skupiny, některé nerosty pak jsou složení tak spleteného, že lze teprv těmito 
skupinami součástek rovnotvárných při nich dojiti vzorce jednoduchého a jas
ného. Mohout na př. zastupovati se vzájemně kysličník cíničitý, titaničitý a 
cirkoničitý; — kysličník vápenatý, hořečnatý, železnatý, manganatý a cineč- 
natý; kyselina sirková, chrómová, selénová a manganová; — kyselina fosfo
rečná a arséničná a t. d. Pyrop č. český granát má na příklad vzorec 
3R0.2Si02+ R 20 3 Si02 , při čemž RO jest skupina rovnotvárných kysličníků 
vápenatého, hořečnatého, manganatého, železnatého a chrómnatého, R2 0 3 pak 
skupina rovnotvárných kysličníků hlinitého a železitého.

Přístroje a způsoby výkonů. Rozličné cesty, jimiž ubírá se chemik, bud 
aby poznal složení některé hmoty, jednotlivé součástky její a množství jich, 
nebo aby sestrojil sloučeniny složitější z jednodušších, jakož i jednodušší ze slo
žitějších, jsou povahy tak rozdílné a řídí se v každém případě zvláštním toli
kerými podmínkami vedlejšími, že všeobecné, postačitelné vylíčení jich jest 
věcí velmi nesnadnou.

Pozorování chemikovo vymáhá hmot úplně čistých, všelikých přimíšenin 
prostých, hlavní péče jeho jest tudíž obrácena k tomu, aby nabyl výrobků 
čistých. Tím ukládá se mu při všech pracích největší zevrubnost a čistota, 
aby nepřišly neprozřetelností jeho do výrobků hmoty cizí. Všecky nádoby a 
přístroje hotoví se ze hmot, jež vzdorují co nejlépe rušivým útokům rozlič
ných lučebnin. V této příčině jest chemie zajisté za znamenité pokroky své
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zavázána díkami nemalými sklářství, porculánictví a hutnictví, nebot nádoby, 
v nichž konají se proměny chemické, sestávají téměř výhradně ze skla, poř
ádánu  a kovů, zvláště platiny.

Sklo hodí se pro svou průzračnost zvláště dobře k nádobám, v nichž 
mají se pozorovati chemické proměny hmot, do nich daných. Malé skleněné 
skoumavky č. éprouvetty (obr. 4) — válce to z tenkého skla, 4—6 palců 
dlouhé, as ,/2 palce v průměru, — náležejí ku přístrojům nejjednodušším 
a zároveň nejdůležitějším. Pozorujeť se v nich působení rozličných hmot, 
tak zvaných skoumadel (reagentií), na hmotu skoumanou velmi pohodlně a
zevrubně. Postihlo se takto mnoho důležitých proměn a úkazů, jichž nelze 
spatřiti v neprůzračných nádobách porculánových a kovových, a bylo možno 
z nich se vší jistotou vyvozovati platné úsudky. Pro snadnou tvořitebnost 
skla lze z něho hotoviti přístroje v podobě, jaké vymáhají právě poměry, ve
škeré ty různotvárné láhve, křivule, nálevky, veškeré ty přístroje k účelům 
zvláštním, sestavení nad míru rozmanitého a složitého, jež vidíme v dílnách 
chemických a jež umí sklář hravě z několika kusů silných trubic skleně
ných vytvořiti.

Kde nelze užiti skla pro jeho křehkost, nebo pro jeho skrovnější pev
nost u vysokém horku, volí se porculán , z něhož dělají se zvláště tyglíky 
k roztápění, misky k odkuřování, moždíře, nálevky, trubice a t. d.

Platina konečně, pohříchu dosud příliš
drahá, aby mohla dojiti rozsáhlého užívání 
v průmyslu, poskytuje chemikovi drát, plech
a tyglíky, bez nichž nemůže téměř obejiti se 
při pálení a roztápění mnohých hmot, při
skoumání dmuchavkou a vůbec všude, kde 
jest třeba hmoty ohnivzdorné a málo poru
šitelné.

Náčiní chemické, poněkud úplné, sestává 
tudíž z drahného množství jednotlivých nádob,

   o nicliž povíme později ještě, kde nám bude
obraz 4. zároveň pojednati o zvláštním užívání jich.

Způsoby, jež slouží v chemii bud k strojení sloučenin nových, nebo ku
přeměně sloučenin hotových v jiné, nebo k rozkladu a k vyloučení součástek,
jsou nad míru rozmanitý a obracejí se v nich k náležitému užitku veškery
zkušenosti fysiky a chemie. Poněvadž děje chemické vlastně nejsou ničím
jiným, než sčítáním nebo odčítáním částeček hmotných se všemi silami, jimiž
jsou nadány, a bývají tudíž velmi zhusta doprovázeny účinky sil fysikalných, 
úkazy světla, tepla a elektřiny, jest úplně pochopitelno, že přímé účinkování 
těchto sil z věnčí působí podstatně v sloučeniny chemické. Jakož byli jsme 
již podotkli v dějinách chemie a v II. díle, v rozpravě o proudech galvani
ckých, že voda rozkládá se elektřinou na své součástky a že touž silou byly 
z žíravin a zemin poprvé vyloučeny kovy jich, smíme zajisté se domýšleti,
že i ostatní síly fysikalné mají působení neméně znamenité. Platnost toho 
jeví se zvláště při teple, jež náleží k nejpřednějším prostředkům chemikovým. 
Poněvadž mění se jím skupenství hmot, užívá se ho zhusta k odlučování roz- 
topitelných hmot od neroztopitelných, jakož i těch, jež těkají vyšším horkem 
v parách, od netěkavých. Z těchto způsobův odlučování hmot od sebe jsou 
nejjednodušší a spolu nejrozšířenější přepuzování a překapování.

Přepuzování č. subliviování záleží v tom, že hmoty pevné mění se v páry 
a osazují se z těchto ochlazením opět v podobě pevné, obyčejně co útlý 
prášek, sublimát (přepuzenina). Zahřívá-li se prášek pryskyřice benzoové 
nenáhle v misce porculánové, vystupují z ní páry, jež vidí se na vzduchu co 
bílé mlhy. Páry tyto jsou zvláštní hmota, kyselina benzoová, kteráž jest 
obsažena v pryskyřici, a vypuzuje se z ní horkem pro těkavost svou.
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Zachycují-li se kornoutem papírovým, ochlazují se jím a srážejí se na něm 
v krásných hřáních. Podobně mění se pevné hráně jódu, zahřívají-li se v křivuli, 
v páry krásně fijalové, jež osazují v chladnějších místech zas lesklé hráně.

Překapováni č. destillování slouží mnohem častěji ve všech případech, 
kde jde o to, aby se odloučily kapaliny těkavé od netěkavých nebo aspoň 
méně snadno těkavých. Překapováním lze tudíž děliti silice od netěkavých 
olejův mastných, avšak i ze smíšeniny silic lze vyloučiti jednotlivé, postupuje-li 
zahřívání zcela nenáhle a udr- 
žuje-li se teplo po delší čas při 
jistých stupních, kde jednotlivé 
silice vrou a těkají. Každé ná
činí překapovací záleží ve třech 
částech, totiž v nádobě, v níž 
zahřívá se kapalina, v přístroji 
ochlazovacím č. chladiči, v němž 
srážejí se páry, a v jímadle, 
v němž sbírá se překapaná ka
palina.

Nejjednodušší přístroj pře
kapovací sestává z křivule a 
(obr. 5.), kteráž zahřívá se kaha
nem lihovým nebo kamínky vě
trnými. Páry srážejí se dílem
v krku křivule, dílem v jímadle ó, jež leží v studené vodě nebo polévá se 
jí stále. Čím chladnější jest jímadlo, tím dokonaleji zhustí se páry v něm. 
Jsou-li však páry velmi těkavé, nelze přestátí na tomto přístroji, neboť ztužila

Obraz 5.

Obraz G.

by se vněm jen čásť par a ostatek těchto prchl by do vzduchu, přišel by tudíž 
úplně na zmar. V případě tom koná výborné služby chladič Liebigův 
(obr. 6.). Páry, vyvinující se z křivule A , procházejí totiž, než vejdou do 
jímadla 5 ,  dlouhou trubicí skleněnou c, kteráž leží v trubiéi širší, do níž při
téká ustavičně na nejnižším konci voda studená z nádoby výše postavené 
trubkou e, ješto voda zahřátá odtéká stále nahoře. Takto dotýkají se páry 
stále s vodou studenou, čímž tato zahřívá se, vystupuje pro větší lehkost svou 
v trubici do výšky a nahrazuje se z dola stále zas vodou čerstvou.

J a h n o v a  Kronika práce. Díl IV. 7
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V průmyslu jsou přístroje toho druhu rozmanitě uzpůsobeny. Příkladem 
toho budiž nám přístroj k pálení kořalky (obr. 7.); záležíť v měděném kotli 
č. alembiku, kterýž jest zazděn nad ohniskem a pokryt kloboukem. Páry 
odnášejí se haditou troubou a, měděnou nebo cínovou, do nádoby, v níž 
jest kvašená kapalina, kteráž ochlazuje páry, zahřívá se tím sama a pouští se 
horká kohoutkem l  do kotle ku překapováni. Páry nezhuštěné vedou se do 
vlastního chladiče, v němž procházejí dlouhou troubou haditou, obklopenou 
kolkol studenou vodou, a ztužují se téměř do posledního zbytku.

Horka, jehož potřebuje chemik, nabývá chemickým dějem hoření. 
V pecích, jimž dává zvláštní úpravu k zvláštním účelům, rozkládá, roztápí, 
odkuřuje rozličné hmoty plamenem uhlí dřevěného. V menší míře a k teplotě 
nižší dostačuje i plamen kahanu lihového, kterýž má buď tvar vůbec známý, 
jak vidíme na obr. 5., nebo jest dle Berzeliusa opatřen knotem okrouhlým, 
dutým, aby mel vzduch přístup i do středu plamene, čímž lze dosíci zname
nitého horka. V novějším čase ostatně užívá se ve větších lučebnách líhu již 
méně k pálení, nebot slouží k tomuto konci velmi přiměřeně svítiplyn ve 
zvláštních kahanech Bunsenových (viz II. díl, str. 143.).

Obraz 7.

Chemické působení hmot v sebe děje se jen při nejskrovnější vzdále
nosti různých částeček hmotných a hmoty mohou jen tehdáž v sebe působiti 
chemicky, dotýkají-li se vespolek co možná nejblíže. Pevné hmoty nepřile- 
hají k sobě nikdy úplně, částečky jich jsou příliš nepohyblivé, aby skládaly 
se snadno k sobě do nových útvarů. Již staří chemikové pokládali tudíž za 
obecné pravidlo, že působí v sebe chemicky jen hmoty kapalné. Usnadňuje 
se tudíž slučování chemické obyčejně tím, že aspoň jedna z pevných hmot 
v sebe působících učiní se kapalinou, což může se státi roztopením nebo rozpu
štěním. Buď totiž zkapalní se pevná hmota pouhým horkem, anebo častěji 
užívá se ktom u kapalin přiměřeně volených, rozpustidel, v nichž rozplývají se 
pevné hmoty. Zvláště vyniká v této příčině voda a líh, jež chovají se při 
dějích chemických zhusta netečně a hodí se tudíž výborně k tomu, aby se 
odloučily částky rozpustné od nerozpustných. Vedlé nich staví se co mocná 
rozpustidla kyseliny, zvláště kyselina solná, kyselina dusičná, lučavka králov
ská, kyselina sirková, kyselina kazivcová a j. v. Slušíť jen povážiti, že 
kyseliny způsobují i chemickou proměnu hmot, jež rozpouštějí v sobě, nebot 
slučují se s nimi úplně nebo částečně a tvoří soli.

Poněvadž lze rozpuštěné součástky cezením snadno odděliti od nerozpu
štěných, čistí se rozpustné hmoty velmi často v ten způsob, že rozpouštějí 
se opětně ve vodě, líhu a podobných kapalinách, načež vylučují se zas z či
rého roztoku zavařením jeho nebo ochlazením na teplotu, v níž rozpustidlo
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Obraz 8. Obraz 9.

Obraz 10.

není více s všecku hmotu rozpuštěnou. K cezení jsou způsobilé všecky hmoty 
pórovaté, jež nepůsobí chemicky v kapaliny, jimi prostupující. K většině účelů, 
kde nepracuje se příliš na veliko, jest nejpřiměřenějsí papír prozíravý. Sklá- 
dáť se spůsobem známým, jejž lze poznati z obr. 8— 11., v kornout, kterýž 
dá se pro větší stálost do nálevky skleněné nebo porculánové. Zhotoví-li se 
cedítko řásnaté (obr. 12. a 13.), zvětší se tím volný povrch a prochází 
kapalina mnohem rychleji.

Cezení prospívá chemikovi nad míru v pra
cích jeho, nccht již směřují k sestrojení sloučenin 
čistých anebo k rozboru, nebot jen v případech 
nej vzácnějších lze mu nabyti jednotlivých součástek 
sloučeniny hned čistých a každé zvlášť, jako při 
rozkladu vody proudem galvanickým. Podobně 
nemnoho jest případů, kde přímým svedením prvků 
způsobí se hned sloučení jich, jako na př. slučuje 
se síra s železem, chlór s vodíkem jediné za po
mocí světla nebo tepla. Téměř vždy vede cesta 
chemikova rozličnými oklikami a v této příčině 
zachovala se jistá vnější podoba výkonů nynějších 
s pracemi někdejších alchemiků. Ale podoba ta
jest jenom zdánlivá, neboť novější chemie užívá prostředků svých vě
domě, znajíc dobře účinky jich i předvídajíc výsledek jich. Onat nezkouší 
ledabylo a bez rozmyslu, není překvapena úkazy, s nimiž potkává se ná
hodou , ale vypočítává zevrubně výsledky své a skoumá povahu hmot, 
pozorujíc je za jistých, dobře povědomých podmínek a poměrů, jež způsobí 
úmyslně.

Základnou příčinu veškerých poměrů chemických, všeho skládání a 
rozkládání, nazýváme krátce slučivosti; tato náleží k silám přitažlivým, jimiž 
jest hmota i v nejmenších částečkách svých nadána. Vzájemná přitažlivost 
různých způsobů hmoty nemizí tím, sloučí-li se jeden s druhým. Sloučením 
poutají se jednotlivé sou
částky k sobě a zůstá
vají ve sloučení tom, po
kud nezruší je některá 
síla zevnější. Jakmile při
činí se však hmota, na
daná přitažlivostí moc
nější, rozpadává se slou
čenina a jednotlivé členy 
její spravují se podlé 
oné přitažlivosti mocnější.
V sodě jest kysličník sodnatý sloučen s kyselinou uhličitou, hmoty ty nejsou 
však k sobě příliš pevně svázány a slabá kyselina uhličitá postupuje své 
místo ve sloučenině okamžitě kyselině mocnější, kteráž přičiní se. Již oby
čejným octem způsobí se v roztoku sodovém šumění. Vypuzuje se totiž 
kyselina uhličitá co plyn, ješto vešel do roztoku octan sodnatý. Kyselinou 
dusičnou lze zas vypucíiti kyselinou octovou, a zahříváme-li dusičnan sodnatý 
s kyselinou sirkovou, uchází kyselina dusičná a zásada sestupuje se s kyse
linou mocnější na síran sodnatý. A jako jsou kyseliny mocnosti nerovné, 
shledána podobná věc při zásadách, a toť pramen neméně četných a důležitých 
proměn sloučenin chemických.

Obyčejně teda vypuzují se slabší kyseliny nebo zásady mocnějšími ze 
svých sloučenin, může se však též státi, že mocná kyselina nebo zásada vy
loučí se mnohem slabší, vznikne-li tím sloučenina stálejší a může-li se utvořiti 
sraženina, nebo může-li mocnější zásada nebo kyselina prchnouti co plyn.

7*

Obraz 12. Obraz 13.
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Vzájemné působení sloučenin druhého stupně spravuje se týmiž zákony a 
výsledky jeho lze tudíž napřed ustanoviti, což má největší důležitost v chemii 
rozborné i technické. Smíchají-li se roztoky dusičnanu vápenatého a uhličitanu 
draselnatého, vymění obě tyto sloučeniny své součástky vzájemně v ten způsob, 
že vyloučí se nerozpustný uhličitan vápenatý a zůstane v roztoku dusičnan 
draselnatý. Přičiní-li se sirník draselnatý k síranu měďnatému, přistoupí 
kyslík kysličníku mědnatého k draslíku a kysličník draselnatý, utvořený takto, 
sloučí se s kyselinou sirkovou, ješto uvolněná síra a měd dávají spolu ne
rozpustný sirník měďnatý, jenž sráží se co černý prášek. Ve případě tom 
mluví se o výměně vzájemné nebo slučivosti vyběravé podvojné. Pomocí 
vzorců chemických lze všecky tyto proměny zobraziti velmi názorně a zevru
bně, což děje se obyčejně ve způsobě rovnic tak, že s jedné strany jsou 
hmoty, vzaté k rozkladu, s druhé pak strany zplodiny rozkladu. Příklady výměny 
vzájemné, jež byly výš uvedeny, naznačují se ve vzorcích takto:

Dusičnan vápenatý. Uhličitan draselnatý. Uhličitan vápenatý* Dusičnan draselnatý.

C a 0 .N 0 5 +  KO. CO,  =  C a O .C 0 2 +  K 0 . N 0 5.

Sirník draselnatý. Síran měďnatý. Síran draselnatý. Sirník měďnatý.

KS +  C u O. S 0 3 =  K O . S 0 3 +  CuS.

Reakce a skoumadla. Méní-li některá hmota chemické složení své, 
znamenají se zároveň rozličné úkazy. Může se státi, že vyloučí se součástky 
plynné, že vzniknou v roztoku sloučeniny nerozpustné, jež kalí kapalinu prvé 
čirou a osazují, se z ní co sedlina, nebo konečně, že nová sloučenina různí se 
barvou svou. Úkazy takové, mohou-li se způsobiti jediné vzájemným účinková
ním dvou hmot a vynikají-li zvláště některými příznaky svými, jsou neomyl
ným znamením o současné přítomnosti obou hmot takových. Domýšlíme-li 
se, že jest některá hmota toho druhu obsažena v sloučenině, poznáme hned 
přítomnost nebo nepřítomnost její, přičiníme-li k sloučenině druhou hmotu. 
Stane-li se pak proměna známá, svědčí o přítomnosti hledané hm oty; není-li 
jí však, není také oné hmoty v sloučenině. Rozpustíme-li na př. krystalek 
zelené skalice ve vodě, a nalejeme-li několik kapek tohoto roztoku do roztoku 
červené soli krevné, spatříme okamžitě, že tvoří se tmavomodrá sraženina, 
kteráž jest určitou sloučeninou a rozeznává se barvou svou zvláštní velmi snadno 
ode všech sloučenin podobných. Objevujet se vždy, kdykoli stýká se roztok 
některé soli železnaté s červenou solí krevnou, ale nelze jí nabyti žádným 
způsobem jiným. Smíme tudíž právem souditi, že v roztoku, kterýž nabývá 
přičiněním roztoku soli krevné takovéto barvy modré, jest zajisté železo, jakož 
i na opak, že jest červená sůl krevná v roztoku, v němž vzniká ona sraže
nina přidáním rozpuštěné soli železnaté.

Takovéto úkazy vynikající nazývá chemik reakce a hmoty, jimiž vyvo
zují se, šlovou reagentie č. skoumadla. Zelená skalice jest tudíž skoumadlem 
na červenou sůl krevnou právě tak, jako červená sůl krevná skoumadlem na 
zelenou skalici.

Reakcí a skoumadel známe velmi mnoho. Netřeba výkladův o tom, 
že užívá se skoumadel vždy naprosto čistých, nebot mohou nečistoty, obsažené 
ve skoumadlech, způsobiti velmi podstatné proměny v reakci samé. Reakce 
záleží velmi často v tom, že utvoří se sloučenina nerozpustná nebo málo roz
pustná, poněvadž lze takto vyloučiti poznané hmoty a doskoumati hmoty 
ostatní, v roztoku ještě trvající.

Některá skoumadla jsou tak podstatná, že poznávají se jimi hned celé 
skupiny hmot a dělí se takto od jiných skupin, as tím způsobem, jako lze 
vodou a lihem odděliti hmoty rozpustné od nerozpustných. Jiná zas hodí se 
jenom k jednotlivým hmotám zcela určitým a dovolují pak poznávati takové 
se vší jistotou.
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Nejhlavnější skoumadla, s nimiž shledáváme se v každé pracovně che
mické, jsou as tato: Voda (překapaná), líh, éther co rozpustidla netečná; 
kyseliny solná, octová a dusičná, lučavka královská, roztok salmiaku co roz
pustidla chemická. Papír skoumací (reagenčný), totiž papír prožíravý, bar
vený barvami rostlinnými; modrý červená za přítomnosti kyselin, Červený 
modrá za přítomnosti zásad, oba slouží ťěda každý hned ku poznání celé 
skupiny sloučenin. Obyčejně volí se k tomu modré barvivo lakmusu, o němž 
bude jednáno později. Další důležitá skoumadla jsou: kyselina sirková, dává 
sraženiny s kysličníkem barnatým, strontnatým a olovnatým, v hustších roz
tocích i s kysličníkem vápenatým. Sirovodík, buď co plyn nebo rozpuštěný 
ve vodě, sráží z roztokův, v nichž jest nadbytek kyseliny, olovo, měď, cín, an
timon, arsén, kadmium, platinu, zlato, stříbro, rtuť, vismut co sirníky. Některé 
z těchto mají barvy tak zvláštní, že sirovodík jest při nich i výtečným skou- 
madlem zvláštním; tak jest sirník kademnatý ohnivě žlutý, sirník antimonový 
oranžový. Sirník ammonatý (vlastně sirník ammonatý sírovodnatý) sráží takové 
kovy co sirníky, jichž nedovede sirovodík vyloučiti z roztokův kyselých nebo 
obojetných (pro snadnou rozpustnost sirníků jich v kyselinách), teda železo, cink, 
mangan, kobalt, nikl, uran; ze solí hlinitých, beryllitých a chromitých vylučuje 
jen vodnaté kysličníky (hydráty). Mimo to rozpouštějí se v něm některé sirníky, 
poražené sirovodíkem, jako sirník cíničitý, antimonový, arsénový a zlatičitý, pro
čež dělí se takto od sirníkův ostatních ve skoumadle tom nerozpustných. Sirník 
draselnatý dává tytéž sraženiny jako sirník ammonatý. Hydrát draselnatý 
(žíravý louh draselnatý) poráží ze sloučenin většinu kysličníků kovových a zemin, 
nerozpustných ve vodě. Vezme-li se k tomu nadbytek jeho, rozpouštějí se 
v něm zas některé kysličníky, jako kysličník hlinitý, chrómitý a olovnatý, což 
má v tom případě důležitost, mají-li se tyto kysličníky odclěliti od ostatních 
nerozpustných, na př. od kysličníku železitého. Uhličitan draselnatý a uhli
čitan sodnatý porážejí veškeré zásady, mimo žíraviny, buď co uhličitany nebo 
co hydráty. Ammoniak sráží kysličníky kovové jako hydrát draselnatý a 
některé rozpouštějí se též v nadbytku jeho, někdy se zvláštní barvou roztoku, 
jako na př. kysličník měďnatý, nikelnatý a kobaltnatý, pročež jest ammoniak 
i zvláštním skoumadlem na sloučeniny jich. Poněvadž vypařuje se snadno a 
vypuzuje se horkem, užívá se ho často k odlučování kysličníkův od sebe, i 
k dobývání čistých kysličníkův. Uhličitan ammonatý chová se podobně jako 
uhličitan draselnatý a sodnatý, ale rozpouští v sobě některé sraženiny a hodí 
se často lépe pro svou těkavost.

Chloridem barnatým poznává se kyselina sirková, kteráž dává s ním 
sraženinu bílou, úplně nerozpustnou, jakož i jiné kyseliny. Podobně má se i 
dusičnan barnatý a při roztocích silnějších chlorid vápenatý. Dusičnanem 
střibrnatým , roztokem to kamínku pekelného, poznává se chlór a kyselina solná, 
s nimiž dává bílou sraženinu chloridu stříbrnatého, rozpustnou v ammoniaku, 
dále bróm, jód, kyan, kyselina fosforečná, kyselina arsénová a arséničná 
a j. v. Chlorid železitý jest skoumadlem na kyselinu kyanovodíkovou a 
spolu s chloridem vápenatým má značnou důležitost při skoumání po kyseli
nách ústrojných.

Skoumadla zvláštní, jimiž poznávají se jednotlivé hmoty se vší jistotou, 
jsou následující (rozumí se, jako dřív uvedená, vesměs rozpuštěná ve vodě): 
Fosforečnan sodnatý co skoumadlo na kysličník hořečnatý č. magnesii. Anti- 
móničnan draselnatý co skoumadlo na kysličník sodnatý. Chróman draselnatý, 
jímž poznává se zvláště kysličník olovnatý po sraženině krásně žluté, jakož 
i kysličník barnatý po sraženině bledě žluté. Kyanid draselnatý poráží 'kovy 
co kyanidy, z nichž některé rozpouštějí se nadbytkem jeho, pročež užívá se 
ho k dělení niklu od kobaltu a mědi od kadmia. Žlutá sůl krevná (ferro- 
kyanid draselnatý) dává v solích železitých sraženinu modrou, v solích měď- 
natých sraženinu hnědočervenou. Červená sůl krevná (ferrikyanid draselnatý)



54
/

Uvod.

dává tytéž sraženiny se solemi železnatými a měcličnatými. Kyselina křemičito- 
jluorovodíková slouží k rozeznání solí barnatých od • strontnatých. Kyselina 
šťovíková a Šfovan ammonatý jsou skoumadla na vápno. Kyselina vinná jest 
skoumadlo na kysličník draselnatý a ammoniak (protož užívá se jí k stano
vení množství dusíku v ústrojninách). H ydrát barnatý slouží k porážení ně
kterých zásad, zvláště však poznává se jím kyselina uhličitá, jež dává s ním 
sraženinu bílou. Chlórid cínatý (sůl cínová) dává v roztoku zlata zvláštní 
sraženinu červenou (purpur zlatý), pročež lze i chlóridem zlatovým skoumati 
po cínu. Chlóridem platičitým  způsobují se žluté sraženiny v solích drasel- 
natýcli, ammonatých, caesnatých a rubidnatých. Cinkem vylučují se stříbro, 
měď, olovo a jiné kovy z roztoků svých co kovy, zvláště slouží k porážení 
antimonu a cínu. Železo slouží týmž způsobem k poznávání mědi a med co 
skoumadlo na rtuť.

Mimo to slouží ještě k některým zvláštním účelům rozboru chemického: 
octan draselnatý, kysličník vápenatý, síran vápenatý, chlórid horečnatý, síran 
železnatý (skalice zelená), octan olovnatý (cukr olověný), kysličník olovnatý 
(klejt), hydrát vismutový, síran mednatý (skalice modrá), voda chlórová, du
sičnan rtntičnatý, roztok indychový a mnoho jiných sloučenin.

Dále užívá se ještě drahně jiných skoumadel při skoumání za sucha 
dmuchavkou atd., jichž nepotřebujeme zde do podrobná uváděti. Rozumí se 
ostatně, že každá hmota, kteráž vyvozuje působením svým jinou proměnu 
rozhodnou a zřejmou, může se nazývati skoumadlem, čímž ovšem vzrůstá po
čet těchto nad míru. Užívání skoumadel děje se dle přísných pravidel, a 
bystrozrak chemikův jeví se v celém rozvrhu práce, ve výboru prostředků 
nejpřiměřenějších, ve vymýšlení způsobů, k určitému případu nejvhodnějších.

Nelze nám tuto podati obecný obraz toho, kterak užívá se rozličných 
proměn chemických k účelům skoumání chemického, neboť bývá k témuž cíli 
rozličných cest a zvláštními poměry rozbíhají se tyto na odchylky téměř ne
sčíslné. Abychom však nabyli jakéhosi ponětí o té věci, sledujme tuto prů
běh rozboru chemického. Příkladem budiž skoumání nerostu neznámého, 
v němž mohou teda býti všecky prvky, pročež jest úkolem rozboru, aby do
vodil přítomnost nebo nepřítomnost jich.

Rozbor chemický. Známky fysikalné, jakož jsou: barva, lesk, hutnost, 
chování v příčině elektřiny a magnetičnosti atd., nepodávají nám nikdy dů
kladného poučení o tom, z jakých hmot skládá se sloučenina některá, ač vy
hledávání jich má též svou důležitost a jest přípravou k zevrubnému rozboru 
chemickému, jemuž přísluší výhradně rozhodné slovo v příčině této.

Hmota, kteráž má podstoupiti rozbor, zbavuje se nejprvé všech nahodi
lých přimíšenin, aby byla úplně stejnorodna; kdybychom měli na př. kus 
hrubozrné žuly, nerozbíral by se v celku, ale vybraly by se prvé nerosty, 
z nichž sestává, totiž křemen, živec a slída, ustanovilo by se množství kaž
dého a pak učinil by se při každém zvlášt rozbor.

Abychom mohli nerost ten rozpustiti, rozmělníme jej ušlechtile v moždíři 
achátovém nebo ocelovém, — tyto hmoty pro svou tvrdost neotírají se, čímž 
přišly by nečistoty do prášku, — a polijeme jej nejdříve vodou. Rozpustí-li 
se v této dokonale, obmezil se již velice počet hmot, jež sluší vněm  hledati. 
Rozpustil-li se však jen částečně nebo nic, volíme rozpustidla mocnější a uží
váme postupně kyseliny solné, kyseliny dusičné, lučavky královské. Nejsou-li 
ani ty s to, aby způsobily úplný roztok, jakož děje se zhusta při nerostech 
křemenatých, roztápí se hmota nerozpustná s uhličitanem draselnatým, sod- 
natým nebo barnatým atd., nebo se smíšeninou několika hmot takových, nebo 
konečně dá se v ni působiti kyselině kazivcové, kteráž vyvinuje se z prášku 
kazivce kyselinou sirkovou. Jest ovšem patrno, že hmot, jež uvedou se za 
rozpustidla do hmoty skoumané, nelze pak již vyhledávati v této, a podobá-li
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se k tomu, že jsou v ní též, dlužno k vypátrání jich podniknouti zvláštní zkou
šku s novým množstvím hmoty.

Tím neb oním způsobem byla teda pevná hmota uvedena v roztok vod- 
natý, nebot úplně nerozpustnými jsou jen některé hmoty, jako uhlík, jež 
mohou se však odcediti a poznávají se snadno. Do vodnatého roztoku, kte
rýž rozředí se prvé vodou, jest-li vněm příliš mnoho kyseliny volné, (což po
znává se tím, že červená v něm modrý papír lakmusový), pouští se sirovodík 
do nasycení. Vylučují se takto kovy: olovo, měď, cín, antimon, kadmium, 
platina, zlato, stříbro, rtuť a vismut, v podobě sirníků. Připravil-li se roztok 
kyselinou solnou, nebude třeba, aby se hledaly všecky tyto kovy ve sraženině, 
neboť stříbro a olovo, jejichž chloridy jsou ve vodé nerozpustný, nerozpouštějí 
se v kyselině solné. Podobně nerozpouští se cín a antimon v kyselině dusičné, 
sloučeniny takové oddělují se tudíž hned cezením a zkoušejí se zvlášť. Ne- 
Ize-li však se domýšleti, že by se byl vyloučil některý kov tím způsobem, 
neužilo-li se snad žádné z oněch kyselin, mohou ve sraženině, způsobené siro
vodíkem, býti též kovy jmenované, ale procezený roztok jest jich naprosto 
zbaven. Z tohoto porážejí se přidáním sirníka ammonatého ještě ostatní kovy 
(v sraženině mohou býti simíky železa, manganu, niklu, kobaltu, činku a uranu, 
jakož i hydráty kysličníků chrómitého a hlinitého), sraženina odcedí se opět 
a přičiní se k proteklému čirému roztoku salmiak a uhličitan ammonatý. 
Těmato dvěma skoumadly vylučují se zeminy alkalické, bylo-li jich v roztoku, 
totiž vápno, baryt a strontian.

V roztoku zbývajícím mohly by ještě býti kysličníky hořečnatý, drasel- 
natý, sodnatý a lithnatý (vynímá se ammoniak, kterýž přišel skoumadly do 
roztoku). Kysličník hořečnatý poznává se po bílé sraženině, kteráž vzniká v části 
roztoku, po čtvrté již procezeného, přičiněním fosforečnanu sodnatého. Zíra- 
viny, zvláště kysličník draselnatý a sodnatý, jež jsou z nich nejhojnější, pozná
vají se dosti snadno.

Jest-li vůbec ještě některá hmota pevná rozpuštěna v kapalině, na konec 
zbývající, lze vypátrati, odpaří-li se kapka jí na horkém plechu platinovém a 
ukáže-li se bílý zbytek na tomto. Máme-li již jen kysličník draselnatý nebo 
sodnatý v roztoku, rozeznáme je dostatečně plamenem dmuchavky, jejž barví 
onen na fijalovo, tento pak na žluto. Jsou-li však oba pospolu, poznává se 
kysličník draselnatý po žluté sraženině, kterouž dává s chlóridem platičitým, 
a kysličník sodnatý po bílé sedlině, kteráž vzniká v roztoku přičiněním anti- 
móničnanu draselnatého.

Postupným porážením vyloučili jsme sice všecky zásady roztoku a roz
vrhli jsme je v skupiny, ale nepoznali jsme žádné z nich zvláště, vyjma snad 
kysličník hořečnatý, draselnatý nebo sodnatý Jest nám tudíž ku každé sra
ženině zvláště přistoupiti, aby pak byly'úplně čisty, vypíráme je na cedítku 
po delší čas vodou.

Sraženina, kteráž vznikla nejprvé sirovodíkem, poukazuje, má-li barvu 
zcela čistou a význačnou, již k některým kovům určitým. Jest-li nerozpustný 
sirník barvy čistě žluté, může původem toho býti kyselina arsénová, kysličník 
cíničitý nebo kademnatý; barva oranžová svědčila by o přítomnosti antimonu, 
ale mohly by zároveň přítomny býti i sloučeniny prvé jmenované. Jest-li 
však sraženina temná, hnědá, černá nebo barvy nečisté, mohou v ní byti 
všecky kovy, jež srážejí se vůbec sirovodíkem z roztoku kyselého. Ve pří
padě tom zahřívá se sraženina se sirníkem ammonatým nebo draselnatým, 
v nichž rozpouštějí se sirníky arsénu, antimonu, cínu, zlata a platiny, čímž 
odlučují se od sirníků kadmia, mědi, olova, vismutu, rtuti a stříbra, jež jsou 
nerozpustný v sirníků ammonatém. Tyto sirníky pak rozpouštějí se v kyse
lině dusičné; přičiněním kyseliny solné porážejí se z roztoku rtuť, olovo a 
stříbro co chloridy, z nichž rozpouští se chlórid stříbrnatý v ammoniaku, 
chlórid olovnatý nic, chlórid rtutičnatý pak černá jím. Kadmium, měď a vismut
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rozeznávají se pak ort sebe tím, že přičiní se k roztoku jich nadbytek ammoniaku; 
barví-li se roztok na lazurovo, jest v něm měď, vznikne-li však bílá sraženina, 
jest to vismut a v roztoku, s této oclcezeném, poznává se kadmium po bílé 
sraženině, kterouž dává hydrát draselnatý. Roztok sirníkův v sirníků ammona- 
tém přesycuje se silnou kyselinou solnou, čímž vylučují se onyno co sraženina; 
z této rozpouští se uhličitanem ammonatým sirník arsénový, zbytek rozpouští 
se v lučavce královské, přidá se k němu uhličitan ammonatý a vaří se něko
lik minut — bílá sraženina značí tu cín. Z procezeného roztoku sráží se anti
mon sirovodíkem atd.

Sraženina druhá, kteráž vyloučila se sirníkem ammonatým z původného 
roztoku, jakož i zeminy, jež porazily se uhličitanem ammonatým, rozpouštějí 
se pak každá zvlášť a dělí se přiměřenými skoumadly ve skupiny vždy menší a 
určitější, až poznají se konečně jednotlivé prvky. Nelze nám tuto pouštěti 
se do podrobného výkladu o jednotlivých reakcích, pročež přestáváme na 
tomto obecném vylíčení. Dokládáme ještě jediné, že kyseliny, jež byly ve 
skoumané hmotě sloučeny se zásadami, vyhledávají se rovněž určitým způsobem. 
Vznikne-li na př. kyselinou solnou šumění bez zápachu, jest to kyselina uhli
čitá, jeví-li se při tom zápach po hnilých vejcích, jest to sirovodík (síra). 
Po té skoumá se dusičnanem barnatým; bílá sraženina, nerozpustná v chloro
vodíku, značí kyselinu sirkovou, bílá, rozpustná v chlorovodíku kyselinu bó
rovou nebo fosforečnou, z nichž ona sráží se dusičnanem stříbrnatým bíle, 
tato žlutě. Dále skoumá se dusičnanem stříbrnatým; sraženina bílá, v ammo
niaku rozpustná, jest chlórid stříbrnatý, sraženina pak bledě žlutá, neroz
pustná v ammoniaku, jest jódid stříbrnatý. Kdyby se nenalezla žádná z těchto 
kyselin, skoumá se původný roztok ještě zelenou skalicí a kyselinou sirkovou; 
vydává-li pak ze sebe hnědé páry, jest v něm kyselina dusičná. Rozumí se 
ostatně, že rozpustidlo kyselé, bylo-li takového třeba, nesmí se hledati v roz
toku. Způsoby tyto však, jimiž pátrá se po zásadách a kyselinách, mění se 
rozmanitě dle poměrů zvláštních, dle přítomnosti jistých součástek, dle skou
madel, jichž užilo se atd.

Rozbor kolikostný (analysa kvantitativná), totiž ten způsob rozkládání a 
skoumání hmot, kterýž nepřestává na poznání, jaké součástky jsou v nich, 
jakož činí rozbor jakostný (analysa kvalitativná), ale usiluje o to, aby vyšetřil 
váhy jednotlivých hmot ve skoumané sloučenině, užívá sice celkem těchže 
způsobů odlučování, ale tyto nabývají obyčejně značné složitosti tím, že běží 
tu o úplné odloučení jednotlivých hmot od sebe, pročež pracuje se vždy 
s celým množstvím hmoty, jež bylo vzato ke zkoušce. Poněvadž pak nelze 
podnikati zkoušek jednotlivých s malými částkami roztoku, vymáhá rozbor 
kolikostný za přípravu vždy rozboru jakostného, jehož výsledky rozhodují o 
tom, kterou cestu bude nejlépe nastoůpiti.

Naše vylíčení rozboru chemického hledí téměř výhradně k rozboru hmot 
nerostných. Rozbor ústrojnin neshledává skupin, tak ostře omezených, jaký- 
miž jsou žíraviny, zeminy atd., neboť veškeré nesčíslné množství sloučenin 
ústrojných jest hlavně jen ze čtyr prvků vzbudováno, z kyslíku, vodíku, du
síku a uhlíku, ješto všech 66 prvků má podíl v říši nerostné a mnohé mají 
rozšířenost velmi znamenitou. Ustrojniny však, skládajíce se vždy z těchže 
prvků základných, druží se k sobě tím, že množství prvku jednoho nebo něko
lika přibývá v nich způsobem pravidelným. Řady tyto čítají drahně členů a 
slouží velmi výhodně k soustavnému spořádání ústrojnin.

Již dříve vylíčili jsme, že v ústrojninácli jsou obsaženy jisté sloučeniny 
základné, radikály složené, a tyto měly by býti hlavním předmětem jakost
ného rozboru ústrojnin, avšak jde z povahy věci samé, že nelze při nich vy
tknouti reakcí tak ostrých a jednoduchých, jako v rozboru hmot nerostných, 
a tím vznikají právě obtíže největší ve skoumání ústrojnin.

Vlastní rozbor ústrojnin má tudíž hlavně na zřeteli, aby vypátral, kolik
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setin každého prvku drží v sobě ústrojniny, pročež nazývá se též ro:.bor 
elemenfárný. Tento záleží podstatou svou v tom, že ústrojnina míchá se 
dokonale s hmotou nerostnou, jež pouští snadno kyslík, a zahřívá se s ní 
tak dlouho, až spálila se dočista vyvinutým kyslíkem. Zplodinami hoření 
mohou tu jen b ý t i : páry vodné (z vodíku a kyslíku), kyselina uhličitá (z uhlíku 
a kyslíku). Dusík ustanovuje se přímo co prvek, nebo pálí se ústrojnina se 
smíšeninou z hydrátu sodnatého a vápenatého, čímž vylučuje se všechen dusík 
co ammoniak, tento pak vede se do roztoku kyseliny sirkové v bezvodném líhu 
a sráží z něho dvoj síran ammonatý. Odečte-li se váha uhlíku, vodíku a du
síku, vypočtená z těchto sloučenin, od váhy skoumané hmoty, jest rozdíl váhou 
kyslíku, v této obsaženého.

Tím buďtež ukončeny naše úvahy úvodně. Podrobnější provedení jednot
livých věcí zůstavujeme jednotlivým případům, velmi hojným, při nichž bude 
nám pojednati o nenáhlém přeměňování přírodnin úkazy chemickými.
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oželmání hor, jež těží horník s nebezpečím ustavičným z hlubin země, 
.jest jenom zřídka hned způsobilé k užívání. Obyčejně nabývá se z něho 
součástky, kteráž dodává mu ceny, teprv celou řadou prací nesnadných 
a prostředky nej mocnějšími.

Kovy, jež jsou nejpřednější z pokladů, uložených v lůně země, a nej- 
hlavnějšími předměty činnosti horníkovy, bývají zastřeny rouškou neúliled- 
nýcli nerostův, šedých, rudých nebo’ černých, pod níž učí je hledati teprv 
zkušenost mnohonásobná a z níž vybavují se obyčejně jen prudkou silou 
ohně. Má-li tudíž píle horníkova vydati náležitý užitek, jest jí třeba pokra
čování a dovršení činností hutníkovou, rovněž velikolepou a veledůležitou. 
Znamenáme tuto přirozenou vzájemnost hornictví a hutnictví již v nejdávněj
ších dobách a člověčenstvu dostalo se jí nejpřiměřenějších prostředkův k pro
spívání jeho hmotnému i duševnému.

Již dříve shledali jsme, že pocházejí prvé vědomosti naše o kovech nej
důležitějších z dob nepamětných, o nichž hledáme marně zprávy v letopisech. 
Jen z pověstí starobylých prokmitají šerou mlhou tu a tam některé svity, jež 
ukazují badateli cestu v tom nesmírném bludišti. Hned na prvých listech 
dějepisu člověčenstva jeví se nám však důležitost kovů v plné míře a vypra-

Obraz 14. Tavírnv a roztloukání rud.

Délníci hutni.
Důležitost kovů. Rudy a vypravování jich. Prej- 
tovna. Mlýny puchovné. Stoupy suché a mo
kré. Sázení. Plavení, llert odrážkový. Pro- 
pírání rud. Pražení. Přivádění k užitkům. 
Roztápění uhlím. Amalgamování atd. Strusky 

a. přísady.
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vuje se nám, jak usiloval člověk ocl samého počátku silou paží i myšlének 
svých o dobývání a vzdělávání kovů. Již nejdávnější národové znali nejen 
zlato a stříbro, nýbrž užívali k pracím svým i mědi, cínu, olova a rovněž, ač 
zajisté později ostatních, železa, jež vyniká cenou svou nad ostatní kovy rov
něž jako nesnázemi, jež činí při dobývání. Touto blahoplodnou cestou, k te 
rouž osvětě člověčenstva dostalo se převzácných pomůcek a prostředků, ubírá 
se člověk do dneška neúnavně. S počátku vedla jej pralesem, dráha úzká a 
neschůdná, klikatá a nezřetelná, co krok však dařila jej novou zkušenosti, 
šířila se a poskytovala rozhled volnější, nyní pak jde do výše, s níž jeví se 
užaslým zrakům čarokrásné říše, vybojované prací věků dávných a pojištěné 
osvětou na vždy v úděl blaženějším věkům budoucím. Však nekončí se dráha 
ta, vede do nedozírama dále a výš a slibuje člověčenstvu ještě požitky nej
vzácnější.

Kovy poskytly člověku nejzpůsobilejší hmotu, na níž mohl osvědčiti svou 
umělost a nalezavost, doly pak zvláštními poměry a obtížemi svými probu
dily v něm dřímající schopnosti mechanické. Činností horníkovou a hutní
kovou dán původ strojům umělým, velikolepým kolům vodným, čerpadlům, 
měchům a strojům vodným vůbec, sledujeme-li pak jich zprávy, kteréž nás 
vedou k prvým počátkům železnic a strojů párných, přicházíme rovněž k šachtě 
horníkově.

Kovy a nerosty vůbec tisíciletí přiváděly nás k badání chemickému a 
teprv později zasáhlo toto, nabyvši v oné důkladné škole náležité bystrosti, 
též do záhadné říše ústrojnin. Chemie našeho věku jest horníkovi svící pře- 
jasnou, kterouž nazírá do nejtajnějších záhybů nerostů a kterouž usnadňují se 
mu pokroky překvapující, shledáváme však i tu vzájemnost nejužší, nebot bu
dova nynější chemie jest založena na správné nauce o kysličení kovů.

Říše nerostů, v níž potkáváme se co krok s novými taji a klamy, jest 
zvláště způsobilá k tomu, aby budila a napínala v duchu našem síly hádavé, 
skoumavé, slučující různé zprávy v soustavy nové, a vychovala nám takto 
jak důvtipného kutéře, jenž řídí se pouhou zkušeností, tak i vědecky vzděla
ného horníka, nerostopisce, chemika, geologa, 11a ní zbystřel duch lidský 
v té míře, že předvídal Murchison ohromná ložiska zlata v Austrálii a mohl 
směle říci: Hledejte a najdete! Tímto utěšeným rozvojem sil lidských však
přivádí se říše nerostů též k užitkům přerozsáhlým, dříve netušeným. Doba 
naše těží vděčně z pokladů zkušenosti předků, ale rozmnožuje tuto hřivnu 
jí svěřenou svou pílí do nekonečna a oživuje mrtvý kov ke službám a pro
spěchům neskonalým. Jaká to řada výrobků mezi prostou jehlicí a obrovským 
strojem parným, mezi literkou, kterouž tiskne se tečka v knize, a nejvelikole- 
pějšími výrobky sléváren! Tím však není obmezen užitek kovů, nebot vy
vozuje z nich chemik uměním svým přerozmanité sloučeniny, kysličníky, ky
seliny, soli atd., jež slouží člověku v mnohých případech ještě lépe a více než 
kovy samy, pročež bude nám i o nich později mnoho zajímavých věcí povědíti.

Rozsáhlý obor hutnictví, do něhož tedy vstupujeme nyní, není ještě 
vědou naší úplně opanován, jakkoli slavně osvědčili se v něm časové dávní 
i noví, po celé rozsáhlosti jeho znamenáme ustavičné, potěšitelné pokroky, 
znamenáme nové nebo opravené způsoby a pomůcky dobývání a vzdělávání, 
čistění a šlechtění, nové způsoby odlučování, nové slitiny, zužitkování věcí 
prvě bezcenných, hlubší a úplnější poznávání vlastností hmot, větší rozsáhlost 
a úplnost dobývání. Přece však mnohou hádanku jest budoucnosti rozluštiti 
a mnohá, dosud neznámá vlastnost ždá upotřebení průmyslného; přijdou za
jisté Kolumbové, jižto zanesou pochodeň osvěty a pokroku i tam, kde nyní 
co krok pouhá, báječná tma, a směle tvrdíme, že říše kovů jest člověčenstvu 
vysokým učením, v němž drahnou dobu ještě bude se jemu učiti, ba v němž, 
tuším, nikdy nebude jemu poslední pravdy odhaliti a pramen úkazů všech 
objeviti.

8*
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Obraz 15. Prejtovna.

Než přivozují se tudíž rudy k užitkům, vypravují se, zbavují se tudíž 
přimíšenin prostředky mechanickými více nebo méně dokonale. Vyčištění 
tomuto jsou však vykázány meze dosti těsné, neboť nelze provesti toho, aby 
oddělilo se více rud úplně od sebe nebo jen od jalového kamení, a čím větší 
jest úsilí s to, aby oddělení ono stalo se dokonale, tím značnější čásť rudy 
přicházívá také na zmar u vypravování.

Jadrná ruda jest cizích částí vice méně prosta i bohata a může se, dosti 
snadně zbaviti jalového kamení. Vrostlá slově ruda, lze-li ji snadno rozeznati 
v kamení, utroušená, jest-li po částečkách velmi útlých rozptýlena v kamení. 
Vypravení rud děje se buďto prací lidskou (vypravení za sucha) nebo na 
strojích rozličné úpravy (vypravení za mokra čili strojené).

Vypravují-li se rudy prací lidskou, uvede se ztráta rudy na nejmenší 
míru možnou, čehož nelze dosíci při strojích, ač dokonává se na těchto vy
pravení vždy. Má-li místo míti vypravení za sucha, budiž ruda jadrná, nebo 
aspoň hrubě vrostlá do skály. Jsou-li rudy pouze v drobných částečkách

Vracejíce se k rudám , jež horník neb kovkop vyjímá z ledví hor a ode
vzdává po té pilným rukoum hutníkovým, shledáváme, že v hutích snují se 
teprvé ty přepodivné přerody a proměny, kteréž budí kovy a zázračné jich 
vlastnosti z temného, ku pohledu takměř bezcenného kamení. Z hutí roz- 
létají se kovy po okrsku zemském, splítajíce se všudež s činností lidskou, 
kterážto jimi neustále se sílí a násobí.

Vypravování rud. Rudy jsou takové sloučeniny kovů s jinými prvky, 
z nichž lze dobývati kovů výhodně a ve větším množství. Nalezajíť se na 
ložiskách a žilách rudných, kde dobýváno jich dílem hornickým, zřídka v ta
kové čistotě, že by mohly hned se přivesti k užitkům; mnohem častěji jsou 
k nim přimíšeny kovy jiné, nebo nerosty, jež by byly při dobývání kovu 
s ujmou, nebo jalové kamení. Přimíšeniny takovéto překážejí však náležité 
přípravě rud, neboť jest rudám rozličným třeba rozdílného způsobu přípravy, 
a jalové kamení zabralo by v pecích hutnických příliš mnoho místa, aniž mo
hlo by se vytěžiti při tom více kovu.



vtroušeny, prospívá jediné vypravení za mokra, ale přichází jím tolik rudy na 
zmar, že obmezuje se tato práce při kovích vzácnějších co možná nejvíce nebo 
nekoná se vůbec. Pauly, z hor těžené, skládají buď větší batohy, nebo jsou 
drobné, drobnačka, kteráž jest mnohonásobně znečistěná a čistí se tudíž. 
Batohy rozbíjejí se hned v dole, kamení jalové hází se do dolu a ruda jadrná 
béře se z dolu na den k dalšímu vypravování. Nahoře přebírá (prejtuje) se 
nejdřív, což dělají chlapci na př tb ér áčkách (obr. 15.), kteří rudy ještě roz
bíjejí a rozdělují ve čtvero průb. Prvá průba jest ruda nejbohatší, nejlepší, 
kteráž rozmělňuje se dále stupami suchými. Průba druhá jest ještě příliš 
bohata, aby vypravovala se za mokra, pročež sází se dříve, čímž nabývá se 
z ní mnoho rudy ještě. Třetí průba jest ruda chudá a vypravuje se za mo
kra, čtvrtá konečně, moučka rudná, vzdělává sc dílem za sucha, dílem sází se.

Stoupy suché a mokré. 61

Obraz 1G. Stoupy snobe.

Učel sázení jest, aby se vyloučilo kamení jalové, jež nachází se ještě 
v rudě jadrné a v rudě chudé. Má-li práce tato zdařiti se náležitě, jest hlavně 
třeba, aby byla ruda zrna co možná stejného, pročež rozbíjejí se rudy bohaté 
ještě v stoupách suchých nebo mokrých a prosévají se.

Stoupy suché (v. obr. 16) n puchérny podobají se velice olejnám; po
hybovány jsou vodným kolem, v jehožto hřídeli upevněny nalézají se zuby 
zdvižné čili zdviháky, kteréž zvedají stoupy, železem okované, do jisté výše, 
načež napadají tyto na smíšeninu puchovací v korytě, složeném z železných 
desek, a rozbíjejí ji. Stoupa váží 2 —3 centy. Složení stup jsou. tři stoupy, 
jež nacházejí se mezi dvěma sloupy stupnými.

Stoupy mokré liší se od předešlých toliko, že do koryta stupncho při
téká voda. bez ustání. Ruda pudrovaná má buď zrno mělné, drobné nebo 
hrubé. Z mlýnu puchovného vede se voda kalná do žlabů. Tyto sestávají 
z několika koryt, příkopů nebo žlabů, v nichž osazuje se moučka rudná z kalu



62 Dělnici hutni.

puchovného, a to sice v oddílu u koryta nejbližším moučka nejhutnější, rudou 
nejbohatší, hrubá a tak dále, až přichází konečně do žlabu posledního mou
čka nejlehčí a sází se tam s kalem jalovým ke dnu. Voda kalná rozvádí se 
ve žlabech nenáhle, k čemuž slouží příkopy dlouhé, poměrně široké, o dně 
vodorovném, na němž jsou dřívka příčná položena, ale dlužno při tom zacho- 
vati tolik rychlosti, co by kal se donesl ku konci žlabů.

Rozmělnění může se státi též válci rozdrobovacími (mandlovnou) aneb 
v mlýnech. Mlýny bývají snovány podobně mlýnům obilným aneb skládají se 
z dvou žernovů, kteréž otáčejí se v kruhu na nepohyblivé ploše vodorovné 
okolo osy tolikéž vodorovné; rudy sypají se na plochu vodorovnou a rozměl
ňují se tíží žernovů. Středem plochy vodorovné prochází volně kolmý hřídel, 
s nímž jest spojena osa žernovů. Hřídel otáčí se obyčejně koňmi.

Ruda sázecí vypírá se ještě, čímž nabývá se z kalu často mnoho dobré 
moučky rudné. Sázení koná se prací ručnou na sejtě sázecím a usiluje se 
jím o to, aby přivedla se zrnka siníšeniny k sobě do jiné polohy, pročež 
uvádí se sejta v pohyb rázy, z dola do výše jdoucími. Sejta jsou v kádích 
sázecích, naplněných vodou, zavěšena na vahadlech a opatřena protiváhami, 
v ten způsob, že pohybujíce se dolů nebo do výše nemohou se kolísati smě
rem vodorovným. Smíšenina sázecí uvádí se v pohyb několika prudkými rázy, 
rychle po sobě následujícími a následek jest nutně ten, že částečky rudné 
kladou se po své větší hutnosti dolů, ješto zůstává jalové kamení na vrchu 
a snímá se pak po vrstvách lopatou plechovou. Zrnka tak drobná, že pro
cházejí otvory sejta, sbírají se na dně kádě a vyplakují se z ní. Jsout také 
sejta sázecí té úpravy, že pohybují se hřídelem stupnýin.

Poslední výkon u vypravování záleží v sestředění moučky puchovné. 
V moučce této nacházejí se totiž hrubší částečky kamení jalového a drobnější 
zrnka čisté rudy, poněvadž osazují se zrnka netoliko po hutnosti své, nýbrž 
jsou též vydány rázu tekoucí vody kalné, jímž unášejí se částečky lehčí ovšem 
dále než částečky těžší. Sestředění rudy děje se sice způsoby velmi roz
manitými, ale ve všech užívá se rázu vody tekoucí, aby se odplavily částečky 
lehčí od těžších.

Hlavně rozeznávají se v té příčině herty pohyblivé a nepohyblivé. Hert 
nepohyblivý jest dřevěná, více stop dlouhá, poněkud nakloněná, po stranách, 
vyjímaje stranu nejspodnější, zvýšeným krajem opatřená tabule U kraje nej
vyššího jest umístěna bedna, do níž ustavičně rozmělněnou rudou pomíšená 
voda přitéká. Aby částečky rudné ve vodě splývaly, nachází se v bedně kolo 
lopatové, kteréž otáčejíc se tekutinou ustavičně míchá. Z bedny vytéká kalná 
voda na tabuli nakloněnou a rozšiřuje se po její povrchu, běžíc v úzkých 
stružkách. U čtyř hertů bdí vždy jeden dělník, aby moučka rudná nebyla 
ani příliš řídká ani příliš busta, pak aby pravidelně po ploše stékala. Jestliže 
moučka nepravidelně stéká, posouvá ji dělník malým prkénkem k vyššímu 
kraji a promíchávaje ji takto, přinucuje ji, by vícekráte po ploše nakloněné 
se ubírala. Zbývající na tabuli moučka rudná slově šlích. Nejbohatší šlich 
shromážďuje se na vyšším kraji tabule nakloněné, tento šlich béře se již ke 
zkovění. Jalový kal sestřeďuje se ještě jednou. Herty nepohyblivé hodí se 
pro svou menší dokonalost jediné při rudách velmi hrubých nebo bohatých, 
z hertů pohyblivých pak mají největší důležitost herty odrážkové.

Herty odrážkové třídí šlichy rudné dokonaleji a rychleji hertů právě 
popsaných. Tabule, čili plocha roztříďující jest nakloněna a visí mezi čtyřmi 
sloupy na řetězích neb tyčích železných v ten způsob, že snadně lze ji uvésti 
v pohyb houpací ve směru podélném. Kalná voda vytéká z bedny zvláštní 
do ryh hertových a rozděluje tamtéž částky rudné podlé jich tíže a velikosti. 
Zdviháky upevněnými na hřídeli vodného kola vytlačuje se hert pohyblivý asi 
Wkráte během minuty z polohy dřívější, do níž se ihned vrací, jakmile pře
stal tlak působiti. Aby byl pohyb hertu pravidelnější, naráží hert, vracuje se



Herty odrážkové.

ž nejnižší polohy, na velkou kládu dřevěnou čili odrážku. Neustálými rázy 
míchá se moučkou rudnou, tekoucí žlábky na ploše hertové, tudíž přicházejí 
lehčí části na povrch vodný a třídění provádí se tolikéž důkladněji i pravi
delněji. Nejnovější a nej dokonalejší přístroj toho druhu jest

Riltingcrův hert odrážkový (v. obr. 17., 18., 19.), ustavičně působící, 
jehož výkres a popis lze nám tu podati zvláštní ochotou nálezcovou, *) čímž 
nabude se jasného ponětí o vypravování za mokra vůbec.

Pouští-li se na rovnou plochu nakloněnou kalná voda takovou silou, že 
nemohou se drobné částečky kamení a rudy udržeti na ploše, ale smekají se 
po ní, pouští-li se dále na ostatní část plochy čistá voda rovnou silou a dá- 
vají-li se této ploše mimo to ustavičné příčné rázy o pevný špalek, jež jsou

kolmo k spádu vody, tož uvedou se veškeré částečky moučky současně v po
hyb směrem rázu. Působí tu teda v částečky moučky týmž časem dvé sil, 
totiž voda po spádu stékající a ráz, kolmo ke směru oné se konající, pročež 
částečkám pevným jest konati dráhu směrem výslednice obou sil. Podlé roz
dílné hutnosti své odchylují se více méně od původného směru; částečky 
lehčí, splývající rychleji částek rudných, přidržují se totiž více směru vody, 
ješto částečky rudné po hutnosti své dostupují dál a dál ku pokraji plochy 
hertové, pročež nachází se podél nejkrajnější křivky nej čistší šlich z rudy a 
odtud dále části chudší, po spádu vody pak části zcela jalové.

Úprava dvojnásobného hertu odrážkového, kde dvě takové plochy jsou 
spojeny společným rámcem, jest patrna z obr. 17., 18. a 19. (obr. 17. průřez

*) Petr Rittinger, drive c k. inspektor puchérny ve Šťávnici, po té představený hor
ského úřadu v Jáchymově nyní c. k. rada ministerský ve Vídni, narodil se 23. února 18 U 
v Novém Jičíně na Moravě.
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příčný, obr. 18. půdorys, obr. 19. průřez podélný j. Rámec sestává ze dřev 
příčných c a podélných <7, jež jsou do sebe zapuštěna a s jazykem hertovým, 
jenž nachází se pod nimi, splátována a sešroubována. Na rámci tomto spo-

Obraz 18.

čivá plocha hertová, sestavená z prken javorových, dokonale přihoblovaných. 
Plochy hertové oddělná se od sebe, a omezují se svlaky podélnými /  a svla- 
kem příčným g. Při zpodném konci hertu jsou podlouhlé díry li na přič, 
jimiž jímá se voda kalná, než sestoupí k nejdolejšímu kraji hertu, a pouští
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se clo žlabů dole položených, aby se odvedla na náležité místo co šlich, kal 
prostředný č. opakovači nebo jalový. Jazýčky 2  lze upraviti jímání jednotli
vých vývodin. Hert jest v hranici, jejíž hlavní sloupy i jsou začepovány do 
příčných prahů k a nahoře do pouchů Z, zavěšen o 4 železných šroubech, 
jimiž lze upraviti naklonění jeho; Hert chodí směrem rázu v loutkách nnnn , 
na obr. 19. tečkovaných, jež drží jazyk na jeho koncích vynikajících. Jeden 
z konců jazyka jest spojen s dřevěnou pružinou o, kteráž žene hert napnutím 
svým, jež lze v q zvýšiti nebo zmenšiti, po dokonaném rázu proti odrážce 
p, zadělané do podlahy.

Rázy, jichž bývá třeba 110 až 150 po 1V4—2 palcích pocllé zvláštní 
povahy moučky, udělují hertu palce hřídele w pacholetem u, jež otáčí se 
o bod v, a tyčí y, spojenou s oním a s jazykem hertu. Na zhlaví t jsou 
špalíčky pro každý oddíl hertu rozděleny ve 4 skupiny; skupiny tL rozdělují 
vodu kalnou, skupiny pak í2, č3, a í4 vodu čistou. Voda kalná přivádí se na 
hert žlabem voda čistá vytéká pipami z nádrže rn kteráž opatřuje se vo
dou stojanem s a má odtok v sr  Hert tento pracuje výborně a jest zaveden 
v Jáchymově, Příbrami atd.

Jakž snadno lze souditi, záleží dokonalé vypravování rud na rozličných 
okolnostech; zvláště na úhlu sklonu plochy hertové, na množství přitékající 
vody, velikosti zrna, mohutnosti rázů, na délce žlábků atd. Třeba vypravování 
rud tak vésti, aby odevzdávaly se do tavíren šlichy co možná stejné jakosti 
a podobného složení, nebot jediné tak zdaří se zkovění úplně.

Vypravování rud za mokra jest velmi obtížné a drahé a tudíž lze jeho 
s prospěchem užiti toliko při kovích blahorodých, zvláště při dobývání 
stříbra. Ve Freiberku v Saších vypravují se do roka statisíce centů chudých 
rud, držících v centu 1— 1% lotu stříbra. Jaké hmoty třeba zde rozmělniti, 
jaký náklad jalového kamení třeba odplaviti! K tomu dlužno přičísti ještě 
nehodu, s jakovou potkáváme se vždy při vypravování rud za mokra, že od
dělení rudy bohaté od jalové nikde úplně se nedaří; ana ztráta rudných částek 
často i 50°/o rudy jalové obnáší.

Vypravováním dobude hutník prášku rudného, odděleného v největší 
části od jalového kamení. Rudy mohou však náležeti dvěma, třem neb i více 
kovům, jakož zhusta ten případ se přihází; tudíž dlužno další oddělování usku- 
tečniti, což však nelze více mechanickými prostředky provésti. Rudy takové 
dlužno taviti v pecích rozličné úpravy a tu teprvé jeden kov od druhého 
přiměřeným způsobem odděliti.

Užívání vody k oddělování šlichů rudných jest velice rozšířené, any vo
dou rudy se připravují již před pracemi, k nimž zde jsme až dosud svůj zře
tel obrátili. Rudy některých kovů, zvláště železa a činku, nalézají se v té 
míře znečištěny jílem a hlinou, že nelze je přímo vypravovati a dle velikosti 
roztřídováti. Rudy takové se plaví nebo vypírají v strojích, ješto v pod
statě skládají se z dvou bubnových sít, kterážto otáčejí se ve zvláštním vodo
jemu. Vnitřní síto jest o otvorech větších, vnější o děrách jemnějších. Tudíž 
obdržíme v ten způsob rudy dvojí velikosti a kalu rudného, kterýžto v ko
rytech se osazuje. Obyčejnější ještě jsou síta roštovitd, kterážto jsouce naklo
něna nacházejí se stupňovitě nad sebou a otřásají se pravidelně; 11a nejhrubší 
síto, kteréž nachází se nejvýše, přivádí se ruda s proudem vodným a co tam 
nepropadává, smýká se po ploše nakloněné a chytá se ve zvláštní nádržce; 
totéž opakuje se při druhém sítě atd. až konečně nejjemnější ruda vtéká do 
koryt, kdež nenáhle se osazuje. Téměř v každých hutích nalezáme jiné stroje 
plavicí, což lze vysvětliti buď místnými poměry, aneb i rozličnou jakostí rud. 
Carnall vymyslil stroje k plavení kalamínu, leštěnce olověného atcí., kterýmiž 
vypírají se rudy pomocí vařící vody, zhuštěné v párných strojích.

Nejčastěji vypírá se toliko drobnačka, kteráž jest smíšena z rud, jalového 
kamení a nečistot. Když byla drobnačka se vyprala, na více průb roztřídila,

J a h n o v a  Kronika práce. Dii IV. 9
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tu kousky nejhrubší se vybírají a rozdělují na rudu jadrnou a jalové kamení. 
Rudy prostřední velikosti sázejí se a ostatek vypravuje se v puchernách a na 
hertu odrážkovém. Nejrozsáhlejšího plavení vymáhají některé rudy železné. 
K tomu konci roztloukají se rudy na nakloněné půdě, sbité z prken, na niž 
přitéká ustavičné voda, kteráž splavuje hlinité části rud, aneb se házejí rudy 
do tekoucí vody, kteráž pak řezem železným a jílem silně se sbarvujíc, 
vypravuje lidem v údolí, že v horách jest veliká plavírna. V jiných případech 
ani rudy uměle se nevypírají, nýbrž narovnávají se v haldy a zůstavují se po 
více let stálým účinkům povětří, čímž zvětrávají. Zvětráním docílí se též 
oddělení těžších částí rudných od jalového kamení. Vzduchem a vlhkostí 
rudy se okysličují, křehnou a rozpadávají se, pročež po té snadněji se při
vádějí k užitkům. Kde jsou rudy pomíšeny kyzem železným, zbavují se 
tohoto tím, že zvětráváním okysličuje se na skalici zelenou, kterouž voda de
šťová odplavuje.

Pražení rud. Rudy a šlichy odevzdají se tavírnám, než však přivodí se 
v těchto k užitkům, vymáhají náležité přípravy ve zvýšeném horku a práce 
ta slově p a ž e n i  Lze tu rozeznati dva rozdílné případy: bud totiž není 
nutně třeba, aby vzduch měl přístup, a toť pálení, nebo nelze se obejiti beze 
vzduchu, a toť vlastní pražení.

Pálení na př. železných rud, jež nevypravují se, ale- rozbíjejí se toliko, 
má pouze ten účel, aby zkřehly větší kusy rudy a usnadnilo se potomně roz
bíjení jich; zároveň vypuzuje se ovšem též voda a kyselina uhličitá, jež jsou 
obsaženy v rudách, a některé rudy železnaté přijímají i kyslík ze vzduchu, 
měníce se v kysličník železitý.

Pražení koná se hlavně za tím účelem, aby se vypudila síra, jakož i 
kovy těkavé, zvláště arsen a antimon. Působením vzduchu u vyšší teplotě 
kysličí se sloučenina pražená a podlé zvláštní povahy kovů vznikají zplodiny 
rozdílné. Pochod tento doznává též značných proměn rozdíly v teplotě, jakož 
i vzájemným účinkováním sloučenin nově utvořených ve zbytek rud ne- 
rozložených.

Pražením sirníků v teple mírném nabývá se síranů kysličníků kovových, 
jež nastupují zvýšeným horkem rozklad v ten způsob, že prchá plynná kyse
lina siřičitá a zůstavují se kysličníky kovové, z nichž nabývá se následujícími 
výkony kovů. Provozuje-li se pražení v hromadách, jakž dříve to vůbec se 
dálo, vznikají ovšem vždy sírany a pak jest třeba opětovaného pražení, aby 
se rozložily tyto sírany. Největší čásť síry vypuzuje se pražením v podobě 
kyseliny siřičité, kteráž pouštívala se do vzduchu, ovšem k nevalnému prospě
chu celého okolí, čímž vznikla celá složitá soustava placení náhrad a svízele 
bez ustání se obnovující, pročež přivádějí se nyní výpary tyto na mnohých 
místech k užitkům. • V nejrozsáhlejší míře děje se to ve Freiberku v Saších, 
kde pouští se kyselina siřičitá do velikolepých komor olověných a mění se 
tam v anglickou kyselinu sirkovou. Někdy pouští se kyselina siřičitá též na 
kysličnaté rudy měděné, aby se dostala měď cementová, nebo na rudy kame- 
nečné, nebo rozkládá se žhavým uhlím, čímž dostane se z ní všecka síra. 
Praží-li se- kyz železný nebo sirnaté rudy měděné, vylučuje se čásť síry a 
vytéká z hromad, nebo děje-li se pražení v uzavřené peci, osazuje se v při
pojených komorách zhušťovacích.

Rudy praží se podlé rozličných způsobů. Nejstarší podobá se velice 
zuhelnění dříví v milířích. K tomu konci vytvoří se na suchém místě ze stru
sek, hlíny a drobnačky rovná půda, na niž po té narovná se vrstva paliva, 
v níž nechávají se prázné prostory, .aby měl vzduch do vnitř dostatečný pří
stup. Na tuto vrstvu naloží se rudy a sice největší kusy do spodu ; je-li 
ruda sirnata neb živičnata, jak u př. živičnaté břidly pomíšené s rudou mě
děnou v Mansfeldsku, nasýpá se do jisté výše, aniž by se jí přidávalo paliva. 
Vnější stěny hromady přikryjí se menšími kousky rudnými, struskami aneb
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zbytky předchozího pražení. Hromada má podobu čtyrstěnnéhó, otupeného 
jehlance; u prostřed jí nachází se při nasýpání rudy silná polena, kteráž se 
odstraní, když hromada byla se narovnala, čímž vzniká dutina, jíž zjednává se 
dostatečný tah vzduchu hromadou.

Někde přivádějí síru vzniknuvší pražením, zvláště měděných rud, k uži
tkům. K tomu cíli pokrývají se hromady tenkou vrstvou hlíny, písku a drob
ná čky, čímž zamezí se přístup vzduchu dovnitř hromady v té míře, že jedna 
čásť síry toliko shoří na kyselinu siřičitou a jiná, měníc.se v páry, prchá. 
Na temenu hromady nalézají se otvory v podobě dutých polokoulí, v nichž 
prchající síra se usazuje. v

Dokonalejší úpravu k pražení rud poskytují ohniska pražecí čili šfáclla. 
Tato sestávají ze tří zdí, na 2—3 stopy vysokých, jimiž jest ohrazeno místo 
pravoúhelné, srovnané, buď dlážděné aneb opatřené jinou půdou pevnou; kde 
jest i čtvrtá strana zdí obehnána, nachází se v této vchod. Jsou též složená 
šťádla, kteráž mají po dvou sobě zeď společnou. Pražení v šťádlech provozuje 
se v ten způsob, že dá se dolů vrstva paliva, na tu nasýpají se rudy, jež 
mají se pražiti, a zapálí se palivo. Některé rudy mají takovou povahu, že 
zahřejí-li se pražením do jisté míry, zapalují se samy a řeřaví pak stále, aniž 
by vymáhaly mnoho paliva Takové jsou na př. rudy sirnaté a živičné (v nichž 
nacházejí se spalitelné hmoty původu ústrojného). Rudám jiným, jako zvláště 
železným, jest třeba mohútne vrstvy paliva, poněvadž nemají v sobě součástek, 
jež by byly pražení ku prospěchu.

Aby dalo se pražení provésti kratší dobou, a spravovati určitěji a jistěji, 
vykonává se V pecích rozmanité úpravy. Rozeznávají se obyčejně peci -šach
tové a plamenné. Peci šachtové jsou zděmi obehnány a svrchu otevřeny, kudy 
nakládá se do nich ruda buď sama, nebo spolu s palivem. Jest-li palivo 
mimo pec, pouští se do šachty toliko plamen jeho; nakládá-li se však vedlé 
rudy i palivo do peci, děje se to ve vrstvách střídavých, jejichž mocnost řídí 
se zvláštní povahou rudy a paliva, jakož i úpravou peci. Vzduch, jehož jest 
potřeba k pražení, přivádí se do spodu peci a vystupuje v ní pouhým tahem, 
nebo, kde by nestačil tento, žene se do výše' měchy. Takové peci pražecí 
rozeznávají se od obyčejných ohnisek pražecích hlavně jenom tím, že jest i 
čtvrtá strana jich uzavřena zdí.

Peci plamenné sloužívají hlavně k pražení rud měděných, k zkujňování 
železa a seznáme je tudíž blíže na jiném místě.

Též používají na některých místech, zvláště k pražení arsenidů železa, 
niklu a kobaltu, pecí nádobných, tož tenkráte, má-li se dostati moučka jedová, 
vzniknuvší pražením. V obyčejné plamenici nepovedlo by se t o , neboť 
nesmějí se páry arsenikové dotýkati s palivem, ani s plamenem, aby se 
nestalo zplodinami hoření částečné odkysličení jich, práškem uhelným pak 
znečištění moučky v komorách zhušťovacích. Ovšem čistí se bílý arsenik 
později ještě sublimováním, ale jest-li mimo jiné hmoty pomíšen s uhlíkem, 
odkysličuje tento čásť kyseliny arsénové na arsén (arsenik šedý č. černý), 
kterýž sublimuje zároveň a druží se ku kyselině arsénové co přimíšenina 
nehrubě vítaná. Jest tudíž nutně třeba, aby rudy byly odděleny od plamene, 
ješto by měl k nim vzduch okysličující přece volný přístup. K tomu cíli 
děje se pražení uvnitř nádoby z ohnivzdorné hlíny nebo litiny, kteráž zahřívá 
se zvenčí kolkolem plamenem paliva. Poněvadž by takové nádoby neměly 
dlouhého trvání, užívá se na místě jich toliko prostoru zvláštního a dodává 
se mu větší trvanlivosti tím, že spojují se stěny jeho pokud jen možno se 
stěnami peci.

Přivádění rnd k užitkům. Z dolů a místností, kde rudy se vypravovaly, 
odevzdávají se šlichy do hutí. Hutník je dříve zváží, což provádí bud na 
vahách mostných aneb, jako při rudách kovů drahých, na vahách jemnějších.

9*
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Když byly rudy odváženy, určuje hutník jich vlhkost způsobem následným: 
prášek rudný zváží se a po té uloží se na plech, kterýž zahřívá se asi na 
80°, mezi zahříváním dlužno průbou do té doby míchati železnou lopatkou, 
až veškerá vlhkost zmizela. Nejdůležitější prací hutníkovou jest stanovení 
kovu a látek, které jej v rudách doprovázejí, pak určení množství kovu, jaké 
rudy v sobě drží; práce tato slově průbířství. Průbířství rud provádí se 
pomocí lučby rozborné, nám nelze blíže o předmětu tom zde se šířiti.

Zřídka jest hutníku přiváclěti toliko jednoho druhu rudy k užitkům; nej
obyčejnější jest případ, že má rudy nestejné jakosti, buď bohatší, bud chudší 
kovem, a tu míchá rudy bohatší a chudší, čímž dostává šlich prů
měrného složení. Když se míchají šlichv neb kousky rudné, přidává se jim 
zhusta látek, ježto mají tavení a zkovění rud buď usnadniti (přísada vápna 
ku křemenitým rudám železným), buď aby přivedly se odpadky některé z před
chozích tavení k užitkům (bohaté strusky, kalamín z hutí) aneb, by dobylo se 
slitiny kovové, kteráž by vyznamenávala se větším bohatstvím kovu drahého 
(olovo bohaté stříbrem co přísada při dobývání stříbra).,. Přísady  takové slouží 
tedy k vyloučení jistých látek z rud, kteréž mají přivesti se k užitkům a 
k snadnějšímu tavení jalového kamení, čímž dobude se zvláštní strusky. Pří
sady nejsou stanoveny libovůlí hutníkovou; vezdy mají být vypočítány, a sice 
pro každou rudu zvláště, podlé zásad chemických neb stéchiometrických.

Co přísady sloužívají hmoty přerozmanité. Každá ruda ano každý 
pochod chemický uvnitř hutí vymáhá jiných přísad. K pražení rud přidává 
se co přísada prášek uhelný, piliny, jehličí a žíravé vápno. K pražení rud 
stříbrných v Jáchymově přidává se skalice zelená a sůl kuchyňská, aby vytvořil 
se chlórid stříbrnatý, kterýž po té vytahuje se z rud roztokem sirnatanu sod- 
natého, načež poráží se stříbro z roztoku. Má-li přísadou docíliti se dosta
tečné struskovatění a rovněž i odstranění některých kyselin, zejmena kyse
liny sirkové, arsénové, fosforečné, tolikéž, když mají se vyloučit! kovy ze slou
čenin sirnatých, bývá tato složena z vápna, kazivce, barytu, hlíny, křemene 
atd. Mimo to užívá se též burele, klej tu olovného, zrněné litiny, olova, 
černé mědi, strusek rozličných co přísad.

Přivádění rud k užitkům provádí se u rud rozličných kovů způsobem 
nestejným, nebot každý kov vymáhá podlé vlastností svých jiného vzdělávání, 
tudíž potřebují jeho rudy jinaké přípravy. Vždy téměř vypuzují se kovy z rud 
ohněm; málo jest rud, z nichž by dobývalo se kovu na cestě mokré. Hutné 
pochody jsou tak mnohonásobné a přerůzné, že každý kov vyžaduje jiného 
dobývání, tudíž nelze o tom předmětu podati než toliko skrovné všeobecné 
náčrtky.

Nejsnadněji přivádějí se rudy k užitkům, které obsahují vtroušený kov 
ryzí; tu třeba plamenem kov v rudě roztavili a příhodnými stroji roztavený 
kov z rud odstraniti. Případ tento jest velmi řídký a platí toliko u vismutu. 
V jiných případech užívá hutník kovu, jímžto hledí jiný kov z rudy tím způ
sobem vypuditi, aby oba kovy se sloučily v slitinu, kteráž dále se přivádí 
k užitku. Má-li stříbro se dobývati z rud, v kterýchž nalézá se vtroušeno, 
používá se rtuti, aby jí ze šlichu rudného stříbro se odstranilo ve způsobu 
amalgamy, odkudž tento způsob dobývání stříbra též amalgamováním  slově. 
Chce-li se dobýti stříbra z měďnatých rud, užívá se olova k tomutéž účeli. 
Rudy měděné taví se s olovem a smíšenina vytápí se při mírném žáru, aby 
olovo, v v sloučení se stříbrem, z rud se oddělilo.

Často nalézají se kovy v rudách v sloučení s kyslíkem, aneb vznikají 
kysličníky ty teprvé pražením rud. Aby dobyli kovu z kysličníku jeho, uží
vali hutníci již před dávnými léty uhlíku, nemajíce však ni nejmenší před
tuchy o lučebných pochodech, jimiž na ten způsob kov vzniká. Ye vysokém 
žáru slučuje se totiž uhlík s kyslíkem z rud, čímž vzniká kyselina uhličitá a 
kov se uvolňuje. Na takovém pochodu spočívá dobývání litiny z rud kysličnatýcli.
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Když mají se přiváclěti rudy sirnaté k užitkům, praží se dříve, aby od
stranil se nadbytek síry, jakž bylo již výše vysvětleno, po té taví se s uhlí
kem, čímž dobude se vedlé kovu též jisté množství sirníků kovového, kterýž 
nazývají hutníci kamenem. Kamene toho užívá se s týmž prospěchem co 
rudy a praží se zároveň s rudou a přivádějí se po té způsobem již známým 
k užitkům.

Kterak nyní se nakládá s jednotlivými rudami, v jakých pecích, jakými 
stroji a za kterých okolností přivádí se k užitkům, o tom blíže se proneseme, 
jednajíce o jednotlivých kovech.

Vedlé kovu získají v hutích vezdy hmoty skelné nebo-li strusky kteráž 
není nikterakž bezcennou v pochodech hutnických, jakžbychom povrchným po
zorováním snadno se domnívali, nýbrž jest pro hutníka nesmírně důležitá, ana pod
poruje dílem zkovění rud a částečně chrání vyloučený kov před okysličením.

Strusky jsou podlé sloučení svého chemického sloučeniny kyseliny kře
mičité s kysličníky kovů a zemin; jsou tudíž podobny sklům. Často obsahují 
více neb méně kysličníku kovu, kterýž z rud dobýváme, a přivádějí se s těmito 
k užitkům.

Strusky nesnadno roztopitelné drží v sobě zrnka kovu neb kamene, což 
zvláště platí o struskách vzniknuvších při dobývání železa, olova a cínu. 
Strusky takové roztloukají se v puchérnách na prášek, z kteréhož po té získá 
se částí kovových vypíráním.

Kovy některé počínají se dobou novější dobývati též na mokré cestě; 
to platí zejmena o kovech drahých, zvláště platině a stříbru; vedlé těchto 
dobývá se též mědi cestou mokrou. Platina vytahuje se z rud svých králov
skou lučavkou. Měděné rudy, zvláště kysličník a uhličitan mědnatý, rozpou
štějí se kyselinou sirkovou, čímž vzniká skalice měděná, z níž vylučuje se měď 
kousky železa.

Též byly konány zkoušky o tom, zdažby nedalo užiti se proudu elektri
ckého ke zkovění rud, zvláště stříbrných a měděných; zkoušky ty nevedly 
však k očekávaným výsledkům a neosvědčily se tudíž v hutích, kde děje se 
práce na veliko.

* Zkoušky o tom. nebylo li by možno měď z cementových vod (ve Smolníku na Slo
vensku) vyloučiti proudem galvanickým, koná v nejnovějším čase náš krajan Adolf Patera 
s výsledkem dosud velmi příznivým, a dlužno ještě další zprávy v té věci vyčkati.
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atříme-li k zřídlům, k nenáhlému vývoji a neobyčejné výši souvěkého 
průmyslu, umění a obšírné vzdělanosti, shledáváme v kovu, zdánlivě 
bezcenném a neúhledném, nástroj, pomocí jehož jsme tak úžasného a 
podivuhodného výsledku dosáhli. Kov ten jest železo. Blahobyt, prů
mysl a vůbec život lidský souvisí tak úzce s užíváním železa; každo

denně setkáváme se tak často s potřebou kovu toho, že ani nejvyšší obrazo
tvornost není s to vymysliti, kteraký by stav věcí byl, kdyby železa se nedo
stávalo. Jestliže věhlasný lučebník Liebig praví, že sluší spotřebu mýdla 
v jisté zemi považovati za měřítko vzdělanosti a blahobytu národa, kterýž ji 
obývá, tož zajisté spotřeba železa jest mnohem přísnějším měřítkem blahobytu 
a zvláště průmyslu národního, nebot teprvé, když národ došel takové výše u 
vzdělání svém, že uznal důležitost a cenu síly, času a kapitálu, co prostředků 
k zrychlení a zdokonalení práce, teprvé tehdy sáhl k železu a nalezl v něm 
mohutnou páku k povznešení průmyslu k nynější jeho dokonalosti. Nepře- 
náhlíme se v úsudku svém, tvrdíce, že bez železa byla by vzdělanost věku 
nynějšího ničím, nebot železo jest hlavně základem a tvůrcem jejím. Zajisté 
nebude úlohou nevděčnou, pokusíme-li se vylíčiti několika rysy důležitost prů
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myslu železného; k cíli tornu přiblížíme se nejsnáze, když zobrazíme, kterak že
lezo se vyrábí, jak a v které tvary se vzdělává, nežli stává se k obchodu způsobilým.

Železo bylo národům již více tisíc let před narozením Kristovým známo. 
Kterak a jakým způsobem vešlo v užívání, o tom kolují u národů starověkých 
rozličné domněnky. Veškeří národové, zvláště Rekové a Římané, připisují zná
most kovů bohům. Z pověstí jich lze jediné tolik jistého souditi, že zná
most kovů jest prastará, tak stará jako pokolení lidské. Ačkoliv již v pra
dávných dobách znali lidé železo,, nelze přec odhaliti tajemství, k jakému 
účeli jeho užívali. Jisté jest .však, že železo tehdy bylo velikou vzácností, 
any byly vůbec zbraně i rozmanité nástroje domácí hotoveny z mědi a jejích 
slitin s cínem a s cinkem. Měď vyskytuje se^ryzí hojněji ostatních kovův a

Obraz 21.

její rudy mají rovněž podobu kovů. Jinak jest to při železe; železo nevysky
tuje se na zemi nikdy ryzí, ano se snadno okysličuje anebo rezaví. Jediný 
zdroj, z něhož plynulo starým národům, býly povětroně, malé to oběžnice, 
kteréž přiblíživše se zemi jsou její hmotou přitahovány a spadávají. Povětroně 
jsou však velmi vzácný, tudíž i nástroje, z nich snad zrobené, byly ceny vysoké, 
mnohdy i nad zlato. Rudy, v nichž se železo hojně vyskytuje, jsou povahy 
zemité, kovům naprosto nepodobné; jediná ruda magnetová jest železu nej
podobnější a skutečně nasvědčují poměry i pověsti • tomu, že z ní prvé železo, 
snad nahodile, umělým způsobem se vyrobilo. Kdykoli ve starých spisech 
s železem se setkáváme, všudež a vždycky líčí se na prvém místě jeho tvrdóst 
a nesnadná tavitelnost. Že známost toho kovu byla v.e starém věku tak sporá, 
lze odůvodniti tím, že nebyla ještě potřeba jeho zjevná, any krajiny byly 
málo zalidněné a lid se živil pohodlně pasením a šetřením dobytka.. Když 
krajiny se hustěji zalidnily, byl lid nucen živiti se vzděláváním půdy orbou;
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k tomu konci potřeboval nástrojů tvrdých a ostrých — snad tehdy sáhl po
prvé po železe. Pokud se dovídáme z dějepisu, bylo poříčí Žluté řeky ve 
východně Asii nejdříve hustě zalidněno. Národ čínský, kterýž v krajích těch 
žil, zkoušel záhy již zpracovati kovy, což mu často s prospěchem se poštěstilo. 
Číňané znali vyráběti nesnadně tavitelné železo mnohem dříve než jich sousedi. 
Znali též robiti ze železa plechy a dráty; uměli železo napouštěti a tvrditi. 
Indové neb Aryové, národ pilný a statečný, obývající úpatí Himalájského po
hoří, vyráběli záhy železo z písku říčného, kterýž skládá se v oněch krajích 
téměř výhradně z magnetové rudy. I za naší doby ještě jsou pověstný zbraně 
sliotovené z indické oceli čili wootzu; slynou svou tvrdostí a pružností, jakož 
i kresbou neb damaškem, jenž na jich povrchu kyselinami se vyhlodává. In 
dové dobývali železo z rud následovně: rudy roztloukali na malé kousky, 
kteréž smíchali v mělkých a nízkou zdí obehnaných jamách s suchým palivem. 
Dříví se zapálilo a oheň koženými dmýchadly se rozněcoval. Tak dobylo se 
kusu železa, jenž ještě žhavý na kovadlině se spracoval kladivem. Podobně 
. ako Indové vedou sobě za naší doby národové středné a jižné Afriky (viz 
obr. i i ) .  Černoši užívají železa co šperku, pak hotoví z něho srpovité pe
nízky, jež mají cenu zlatovou. Z Indie přešla známost výroby železné do 
Iránu, nynějšího Perská, do Armenie a k Feničanům. Feničané bádali při 
cestování obchodném všudež po rudách železných, zakládali peci k dobývání 
železa; slavné doly 11a ostrově Elbě byly odkryty národem tímto. Egypťané 
znali zajisté železo a jeho vzdělávání, byť i nikcle bližšího o tom se nedoví- 
dáme; nasvědčují tomu ohromné stavby, práce ozdobné, řezby a hieroglyfy, 
jež bez nástrojů tvrdých, pevných a ostrých nelze provésti; Egypťané uměli 
kaliti a napouštěti ocel. Israelité byli v obchodném spojení a sousedy Fe- 
ničanův; zdá se, že vzděláváním kovův se nezabývali. Známost železa přišla 
k nim z zemí sousedících. Mojžíš sice vypravuje, že Tubal-Kain znal vzdě- 
lávati měď a železo, nejišto jest však odkud železo surové těžil. Že bylo 
železo tehdy vzácností, lze i z toho souditi, že s podivením Mojžíš se šíří 
o Goliášově železném meči.

Staří národové znali toliko železo kujné čili měkké, pakv ocel čili železo 
tv rd é ; alespoň Aristoteles ty dvě odrůdy přesně rozeznává. Řekové brali že
lezo od Skythův čili Chalibův, národa obývajícího pobřeží Černého moře a 
Arménii. Řekové robili z tvrdého železa dláta, jichž užívali v sochařství. 
Římané byli nuceni železo bráti ze Španělska, z Gallie a Norika čili Štýrska 
nynějšího, ani sami průmyslem se neobírali. 3 00 - 400 r. před narozením Kri
stovým slynulo železo Norické, zvláště pro svou tvrdost, proto z něho výtečné 
zbraně se strojily. Římané měli již širších vědomostí o kovu tom, oni uzná
vali, jakož nás Plinius o tom poučuje, „že železo jest kov na zemi nejroz
šířenější, člověku nejpotřebnější a nejužitečnější.“ Oni domnívali se, že roz
manitost železa, je-li tvrdé nebo měkké, pochází ne tak od rozličné výroby, 
jakož od krajin, z nichž byly rudy těženy. Že železo dá se ve vodě tvrditi 
neb kaliti, to připisovali vodě samé, nebot prý každá voda k tomu konci se 
nehodí. V starém věku bylo užívání železa nepatrné, ano bylo pro nesnadné 
zpracování velikou vzácností, tak že bylo toliko bohatším možno, opatřiti 
sobě železné zbraně. Bronzu teluly výhradně se užívalo.

Prabydlitelé Evropy středné počali později železa dobývati a vzdělávati 
— od té (loby sluší znamenati rozhodný krok k osvětě vyšší, k osvětě prů
myslu železného, jíž náš věk tak výtečně vyniká nad temné blouznění stře
dověku. Zdá se, že ve starém věku nebyla litina známa, any byly peci, 
v nichž zkovění se dálo, malé, tak že žár nedosáhl v nich nikdy té výše, jíž 
se železo taví. Teprvé když byly vzaty rudy nesnadněji zkovitelné, když 
bylo potřebou zvýšením a rozšířením pecí žár přitužiti, bylo železo surové čili 
litina vynalezeno. Peci, jichž užívalo se počátkem středověku výhradně k zko
vění rud železných, byly s 6 —12 stop vysoké a nazývaly se dymarkami čili
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pecemi slovanskými; železo dostalo se v nich na dně co jediný kus, kterýž vlkem 
slul. Jelikož v dymarkách toliko málo železa se dobylo, výroba přetržitá 
byla a ztráta paliva veliká, pomýšlelo se záhy nedostatkům takovým přítrž 
učiniti. Peci stavěly se vyšší a znenáhla nabyly podoby vysokých pecí, jakýchž 
nyní vůbec s prospěchem se užívá. Vysokých pecí užívalo se nejprvé v Ni
zozemsku; ku konci XVII. věku byly zavedeny v Anglii a ještě později v Ně
mecku. Litiny potřebovalo se k slévání nástrojů rozličných, obzvláště kulí 
a děl, soch, ozdob atd. Železo kujné přestalo vyráběti se v ohništích z rud; 
neboť začalo se k tomu cíli užívati litiny. Co paliva užívalo se výhradně 
dříví; v Německu začali, aby docílili vyššího žáru, bráti k topení vysokých 
pecí uhlí dřevěné. Jelikož se spotřebou dříví velice lesy pustošily, počalo se 
pomýšleti, zdaž by k topení nehodilo se uhlí kamenné. A skutečně, prvé 
pokusy s kamenným uhlím, k zkovění železa učiněné, měly skvělý výsledek. 
Okolo polovice XVII. věku rozšířilo se užívání kameného uhlí v hutnictví 
nejprvé v Anglii, pak v ostatní Evropě. Užíváním kamenného uhlí nastala 
hutnickému vzdělávání železa doba nejvyššího vzletu a rozkvětu. Vynález pár- 
ného stroje, železných drah a rozmanitých strojů vedl v zápětí svém a vyža
doval větší spotřebu železa. Znenáhla nalezeny nové vlastnosti železa, jež 
spotřebu jeho zvyšovaly. Bádáno po prostředcích, jimiž by výroba železa se 
usnadniti a lacinější učiniti mohla. Nejprvé byla zavedena v Anglii dmycha
dla válcová, pohybovaná párným strojem, jimiž se s počátku studený vítr do 
vysoké peci veháněl Avšak tím byla ztráta paliva veliká a žár nedostatečný, 
i počaly se zkoušky s teplým větrem konati, čímž se stala zase úspora zna
menitá a byl učiněn krok ku předu. Plynů, kychtou peci vysoké unikajících, 
počalo se užívati k pražení rud, pálení vápna a zkujňování litiny. Za naší 
doby hledí se získati větší úspora paliva tím, že se dává peci vysoké větší 
průměr; na základě tom spočívá pec Rusem Eachettem vynalezená. K vzdě
lávání železa přestalo užívati se ručné práce, všude byly zavedeny stroje; 
kujné železo počalo se vzdělávati buď mezi válci aneb pod párným samoko- 
vem. Vyrábění oceli povzneslo se tolikéž; obzvláště vynálezem lité oceli, jejž 
dle jedněch anglický hodinář Benjamin Euntsman , dle jiných ruský hutník 
Semen Badajev byl nejprvé učinil. Litá ocel byla však velmi draha, tudíž 
pomýšlelo se záhy získati ocel téže dobroty, jež by měla výhodu, že by 
byla lacinější. Bessemerovi poštěstilo se r. 1856 dobyti takové oceli a návod 
jeho jest tak důmyslný, že brzy a rychle po světě se rozšířil. Důmyslem 
Angličanů byla výroba železa na takový stupeň dokonalosti povznešena, že 
zaujímá národ anglický v světě průmyslném prvé místo. Ostatní národové 
chopili se ponenáhlu vynálezů anglických; nejprvé se hutnictví na pevnině 
zdokonalilo v Slezsku, odtud rozšířily se anglické vynálezy po celé Evropě 
k nemalému rozkvětu průmyslu a osvěty.

Na rozšíření průmyslu železného, zvláště pak na bohatství krajin na 
uhlí kamenné, záleží lidnatost, bohatství a blahobyt zemí těch mnohem více, 
nežli na bohatství na kovy drahé, zlato a stříbro. Pohledneme-li na Mexiko, 
Peruvii a Kalifornii, krajiny zlatém a stříbrem bohaté, nalezneme, že tu oby
vatelstvo jest nejsurovější, že hoví nejhorším vášním a chtíčům a příčina 
toho jest, že dobývání kovův těch jest snadné a nikoliv namahavé. Vzdělá
vání železa jest neobyčejně trudné, vyžaduje nesmírnou práci a trpělivost; za 
to však tou prací duch lidský se bystří a což více platí — on se zušlechťuje. 
Kde nalézá se uhlí kamenné v hojnosti, tu vznikají čarovným způsobem osady 
veliké, tu trčí vzhůru nebetyčné komíny, tu slyšeti záhy ruch kladiv a strojů 
— vše to hlásá, že lidem zde vládne doba zelezná.

O důležitosti arcikovu toho svědčí zvláště čísla, oznamující, mnoho-li 
jeho ročně se dobývá:

J a h n o v a  Kronika práce. Dii IV. 10
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V Anglii dobývá se ročně 77,680.000, *
ve F r a n c i i ........................  19,760.000,
v severně Americe . . 17,000.080,
v P ru s k u ...........................  8,000.000,
v R a k o u sk u ...................... 6,770.000,
v B e l g i i ...........................  6,500.000,
v R u s k u ..................................5,000.000,
v Š v é d s k u .............................4,200.000,
v ostatním Německu . . 4,000.000,
v A u s t r á l i i ...................... 1,500 000,
v I t á l i i ...........................  700.000,
v Š paně lsku ...................... 540.000,
v Norvéžsku...................... 450.000,
v D ánsku ...........................  400.CL0,

a dohromady dobývá se na zemi 152,000.000 centů železa.

Hrana krychle, kteráž by obsahovala veškeré železo, jež na zemi do roka 
se vyrábí, měřila by 303 stopy; kdyby se proměnilo veškeré to železo v ko
leje, byly by takové délky, že by daly se dvakráte kolem celé země položití.

Obracíme-li zraky své k zemím slovanským a zvláště k naší drahé 
vlasti, nabudeme záhy přesvědčení, že již v pradávných dobách znali předkové 
naši železo. Tomu nasvědčuje nejprvé jméno kovu samo, pak zbytky starých 
pecí, jména obcí, jež vztahují se k řemeslu tomu, strusky po polích roztroušené 
a td , jakové ve slovanských zemích nalezáme. Polabští Slované zabývali se 
hornictvím; znamenité doly stříbrné, cínové a měděné v Duryňsku a v Krušných 
horách byly jimi vynalezeny. Známost hornictví přešla od nich k Němcům. 
Tolikéž byly bohaté železné rudy ve Štýrsku Slovany odkryty. Y Čechách 
bylo v IX. a X. věku hornictví tak rozšířené, že se zanedbávala orba, čímž 
vznikl v zemi mor hladový. Čechové vozili v tehdější době srpy a kosy do 
Německa, vyměňujíce je za sůl. Hájek z Libočan, kronikář český, vypravuje, 
že již v osmém a devátém století u Zdechovic blíže Čáslavi ve větší míře 
železa se dobývalo. Ničeho však nesděluje o tom, kterakým způsobem a 
v jakých pecech výroba se dála. Do západných Čech zavedl touže dobou 
výrobu železa jakýsi Hes, kterýž jal se z něho robiti lopaty, pluhy a j. orebné 
nářadí. Železných nástrojů užívalo se od nepamětných dob u n á s ; v Jilovém 
byla nedávno odkryta železná kladiva a tesy, jichž užívalo se dříve k roztlou
kání skal. Dokud nebyla ložiska uhlí kamenného odkryta, byla výroba českého 
železa velmi obmezena. Znamenitěvse rozšířila výroba železa však od té doby, 
co byly zavedeny železné dráhy. Čechy honosí se bohatstvím výtečných želez
ných rud a nesmírným množstvím uhlí kamenného, tudíž chovají v lůně svém 
obě základné podmínky novověkého průmyslu. České železo požívá i za hra
nicemi výtečného jména. Každoročně zmáhá se u nás výroba železa. V Če
chách jest něco přes 50 hutí železných, kteréž vyrobí do roka 580,000 centů 
surového železa; nejvíce hutí a závodů pro vzdělávání železa nalézá se v ob- 
vodi; Pražské a Plzeňské obchodné komory. Z ostatních slovanských zemí 
slyne průmyslem železným zvláště Rusko. Do Ruska byla známost vzdělá
vání železa zavedena z Německa a z Anglicka a záhy dosáhl zde průmysl 
železný takového vzletu, že se vyváželo kujné železo jistou dobu z Rusi i do 
Anglie. A však průmyslu ruskému nekyne tak skvělá budoucnost jako angli
ckému, jelikož rozsáhlejší a souvislá náleziště kamenného uhlí obmezují se jen 
na něco málo prostorů, kteréž nad to největším dílem od lidnatějších a prů- 
myslnějších končin zvláště evropské Rusi vzdáleny jsou, tak že užitek toho- pa
liva drahotou jeho valně se ztenčuje.

Železo, jakové hutník dodává obchodu a průmyslu, není nikdy čisté; 
chová vezdy větší neb menší množství látek cizích v nitru svém, kteréž při-
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mísily se při dobývání jeho k němu a sloučivše se s ním změnily jeho vlastno
sti. Hutníku bylo by velmi nesnadnou úlohou vyrobiti železo úplně prosté 
všech jiných látek, avšak on k poměrné čistotě kovu našeho ani zřetele ne
obrací a jakáž jest toho příčina? Jediné vlastnosti lučebně čistého železa; 
železo takové jest měkké, ohebné, pružné a pevné, ale postrádá mnoho 
vlastností, pro něž zvláště sobě obecného železa vážíme. Železo jest v jistém 
ohledu pravým opakem kovů: mědi, cínu, činku, olova, kovů blahorodých a j .  v., 
u nichž prvá podmínka hodnoty průmyslné a obchodné jest čistota Jaké 
jsou to látky, které se nalézají v železe obecném? Rozborem chemickým na
lezlo se v železe tom 0.5—8°/0 hmot cizích, mezi těmi nalézá se nejvíc uhlíku. 
Zkouškami bedlivými dokázalo se, že vlastnosti železa jsou velmi rozdílné 
podle toho, mnoho-li uhlíku v sobě drží a odrůdy železa: litina, železo kujné 
a ocel, že děkují vzácné své vlastnosti toliko rozdílnému množství uhlíku.

Litina  vypravuje se přímo z rud, má v sobě nejvíce uhlíku, jest velmi 
tvrdá, není kujná ani svařitelná, kapalní náhle prudkým horkem a slouží k slé
vání, jakož i ku přípravě železa kujného a oceli zkujněné. Železo kujné č. 
prutové má v sobě nejméně uhlíku, jest měkké, kujné a tažné, svařitelné, ne- 
roztopitelné v pecích hutnických, dělá se obyčejně z litiny a přichází do ob
chodu, anebo slouží k dělání oceli. Ocel má v sobě více uhlíku než kujné 
železo a méně než litina, jest kujná a svařitelná jako ono, roztopitelná a 
velmi tvrdá, jako litina. Mezi ocelí a kujným železem jsou mnohé přechody, 
any se podobají tyto dva druhy jeden druhému.

Práce hutníkova zakládá se na dobývání železa na uhlík nejbohatšího 
totiž litiny; nenáhlým odlučováním čili spalováním uhlíku změní litinu nej- 
prvé v ocel, pak v železo kujné. Tudíž obírá se hutnictví nalézáním patřič
ných poměrů, kdy slučuje se železo s uhlíkem, aby dávalo rozmanité druhy 
obecného železa, pak strojením přístrojů, ve kterých nejlacinějším a nejméně 
obtížným způsobem se docílí oněch sloučenin.

Ve starém věku připisovaly se rozmanité vlastnosti železa obecného 
dílem rudám, dílem zemi, kteráž rudy poskytovala; jinak za naší doby, kde 
za jediného tvůrce litiny, železa kujného a oceli považuje se uhlík, kterýž jest 
součástkou každého paliva a v nejčistčí podobě skládá — démant.

Seznáním příčin tak různých a blahorodých vlastností obecného železa 
zdokonalilo se hutnictví u vysoké míře a vystoupilo z mezí, v jakýchž dříve 
bylo uzavřeno, nastupujíc dráhu novou, teprvé jím samým raženou. Palivo 
není v hutnictví železa pouze prostředkem, jímž se železo zkoví a taví, ono 
poskytuje železu mimo to uhlík na vytvoření litiny. Litina byla s počátku 
velmi nemilým výrobkem hutnickým, ana byla křehká, tak že pod kladivem 
vkusy  se rozpadávala; avšak častěji opakovaným rozpalováním a opětným ko
váním ztrácela křehkost stala se pevnější, neboť pozbývala uhlíku a měnila 
se v ocel.

Málo jest zemí, kde by se dobývalo ještě oceli a kujného železa přímo 
z rud. Tam kde nalézá se průmysl v největším rozkvětu, vyrábí se ve zvlášt
ních tavírnách z rud a paliva toliko litina, sloužící za hmotu základnou k výrobě 
oceli a železa kujného. Bude nám tudíž nejprvé rozprávěti, kterak a v jakých 
strojích dobývá se s užitkem z rud litiny. Pak teprvé přistoupíme k vzdě
lávání litiny na ostatní druhy obecného železa.

Dobývání železa surového cili litiny. K dobývání litiny jest potřebí rud 
železných, paliva a obyčejně též rozmanitých přísad. Jmenem rudy železné 
označují se ony nerosty, které, jsouce v lůně zemském hojně rozšířeny drží 
v sobě v té míře železo, že dá z nich s prospěchem se vyrobiti. Železo jest 
jeden z kovů, který na zemi jest nejrozšířenější. Nalezáme je ve všech tří 
říších přírodných, v nerostné, bylinné i živočišné. V nerostné říši jest železe 
nejhojněji rozšířeno, vzláště ve sloučení s kyslíkem a s kyselinou uhličitou
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neb křemičitou. Známyť jsou též simíky a fosforečnany železa, než ale těchto 
nelze co rud použiti, any by dávaly železo křehké a drobivé. A i tam, kde 
arsén, síra a fosfor vyskytují se v rudách v malém toliko a zdánlivě nepatrném 
množství, třeba hutníku uvážiti, kterak by se nemilých hostí zbavil; toho do
cílí nejlépe delším pražením rud. Co rud užívá se vesměs kysličnatých slou
čenin železa; jsou to kysličníky železité, vodnaté neb bezvodné, uhličitan a křemi- 
čitan železnatý. Následujících nerostů užívá se co rud železných: 1. Magneto
vec, magnetová ruda železná, jest sloučenina kysličníku železnatého s železi- 
tým a obsahuje 72,4°/0 železa. Magnetovec náleží k rudám, kteréž jsou ne
snadně zkovitelné, jelikož jest obyčejně celistvý a hutný, pročež nemohou jej 
plyny odkysličující brzy a všude pronikati. Vyskytuje se v prahorách, pak 
v ohněrodých horninách, diabasu, doleritu, čediči atd. Nejrozšířenější J e s t  ve 
Švédsku a na Urálu; dobývá se z něho výtečné železo švédské. V Čechách 
vyskytuje se u Malešova, Přísečnice a Blatna. 2. Červená ruda železná n. hae- 
matit, čili kysličník železitý, obsahuje 70°/0 ž. V Čechách jest tato ruda velmi 
hojna a základem vlastním českého průmyslu železného. Vyskytuje se jí nej
více v silurském útvaru; železonosný kraj český nalézá se mezi Prahou a Plzní 
a rozprostírá se na ploše 50 čtverečných mil; plásty železných rud mají zde 
1—4 sáhy mocnosti. Rudou červenou zásobují se hutě středných a západných 
Čech, Kladenské, Komárovské, Křivoklátské, Zbirožské a j. v. Nejhojnější 
jest ruda tato na ostrově Elbě, kdež již od pradávných dob se jí k výrobě 
železa užívá. 3. Hnědá ruda železná, kterýmž jmenem zahrnují se rozličné nerosty 
(Goethit, Lepidokrokit, Limonit, Pyrhosiderit, ruda bahenná a bobová), jež 
sestávají z hydrátu železitého a drží v sobě 59—60% železa. Hnědel povstal 
zvětráním červené rudy a ocelku; bývá vždycky pomíšen hlinou a obsahuje 
zhusta kyselinu fosforečnou. Nachází se v Čechách velmi hojně u Semil,
Ranska, Budějovic a Třeboně; zvláště pak ve vrstvách rokycanských (Zbuzany
a Nučice). 4. Ocelek č. siderit jest uhličitan železnatý; obsahuje 48*2°/0 železa, 
někdy až 20°/0 uhličitanu manganatého a pak hodí se k dobývání zvláště dobrého 
železa. Vyskytuje se vyhraněný neb v ledvinatých kusech, jež slují sférosi- 
derit. V Anglicku nalézá se již s uhlím co tak zvaný blackband, kterýžto
jest hlavní ruda anglická a skotská. Ve Štýrsku skládá se z něho proslulá
hora Erzberg; v Čechách nachází se ve vrstvách Rokycanských a Komárov- 
ských, hlinitá odrůda jeho pak ve vrstvách hnědouhelných u Lokte a Chebu, 
ve vrstvách černouhelných u Plzně, Radnic, Buštěhradu, Rakovníka a Kralup. 
5. Chamoisit č. ruda Nučická skládá se z vodného křemičitanu a hlinitanu 
železnatého s 49% železa, nachází se v údolí Chamoisonském ve Švýcarsku, 
v Čechách co mohutné lože ve vrstvách Komárovských u Nučic, Hořovic a 
Rokycan. V přírodě nalézají se ještě mnohé jiné křemičitany železnaté, 
kteréž jsou vesměs nesnadno zkovitelné. Zřídka se jich užívá co rud, oby
čejně slouží co přísada k jiným rudám železným. Tyto nerosty jsou amfibol 
č. jinoraz, ilvait, granát, nontronit a j. v. Sem náležejí tolikéž strusky na že
lezo bohaté, kteréž jsou odpadky z dflen, kde se litina zkujňuje. Slouží buďto 
co přísada k jiným rudám aneb se roztloukají na jemný prášek, tento smíchá 
se s nehašeným vápnem, smíšenina polévá se vodou a vzdělává se na cihly, 
které se suší, roztloukají a obyčejným způsobem ve vysoké peci zkovují. Rucly 
dobývají se hornickým způsobem a sice řídí se dobývání jich podle toho, zdaž 
nalézají se v ložích, žilách a hnízdech.

Rudy oddělují se nejprvé od planého kamení a škodlivých nerostů (sir- 
níků, síranů, zvláště barytu, sádrovce a křemene). K tomu cíli roztlouká je 
dělník pemrlicí, aby byli s vejce slepičí; při té práci bedlivě škodlivé přímětky 
hledí odstraniti. Od hlinitých částí oddělují se vypíráním buď v sítech, buď 
v bubnech litinových, nakloněných, jichž stěny složeny jsou z tyčí; do bubnů, 
okolo pevné osy se otáčejících, vtéká s jedné strany proud vody, do něhož i 
rudy rozbité se vsypávají; rudy zůstávají na tyčích a hlína přitékající vodou
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se vypírá. Hlinité rudy uschovávají se v místnostech krytých, any by venku 
snadno přílišně vodou se nasytily. Ostatní rudy nechávají se ve větších hro 
madách venku ležeti, aby nenáhlým účinkem povětří a vlhkosti zvětraly, tím 
zkřehly a se okysličily. Zvětrávání trvá u rud velmi hutných i více let. Rudy, 
kteréž obsahují kysličník železnatý, změní se zvětráváním na kysličník železitý, 
nabývajíce větší pórovatCoti a tím i snadnější zkovitelnosti. Hromady zvětrá- 
vajících rud dlužno častěji za počasí suchého polévati vodou, aby soli roz
pustné, zvláště sírany, se odstranily.

Vyprané a vyčištěné rudy odvádějí se do hutí, kdež přede vším zkouší 
se rozborem lučebným jich hodnota, přimíšeniny (arsen, síra, fosfor a j. v..), 
kterážto práce slově průbířstvím. Aby snadným a jistým způsobem určil 
hutník, mnoho-li rudy železa v sobě drží, vede si následovně: vybírá průbu 
jak se stran, tak i ze středu hromad, aby nalezl složení průměrné celé hro
mady. Kousky rudné po té v jemný prášek rozbíjí. Jistou čásť prášku odváží, 
smísí s boraksem a dá do kelímku z uhlí dřevěného; vrstva rudná pokryje 
se práškem uhelným, po té kelímek jílem se zamaže a žíhá s hodinu v pícce 
větrné. Uhlík sloučí se s kyslíkem rudy, železo zkověné zůstává m dna ke 
límkového roztopené v jeden kus čili králík, kterýž třeba zvážiti a váhu jeho 
s váhou rudy porovnati, čímž nalezne se průměrná hodnota rudy samé.

Aby rudy staly se křehčími, pak by při jich zkovění nevznikla ve vy
soké peci žádná ztráta železa, praží se buďto v hromadách milířovitých, neb 
šťádlech aneb i vpecech rozmanité úpravy. Nejlépe jest pražiti rudy vpececli 
šachtových, neboť uspoří se tak nejen paliva, jelikož možná pražiti rudy bez 
přetržení, ale i teplota potřebná dá se zde snadněji docíliti, čímž rud lépe 
pražených, tudíž i snadněji zkovitelných se získá. V Švédsku začaly rudy že
lezné se pražiti pomocí plynů, kteréž unikají kychtou vysoké peci; pražení 
toto ukázalo se býti nej výhodnějším, ano nebylo k docílení příhodné teploty 
potřebí žádného zvláštního paliva. Pražením převádí se kysličník železnatý 
v železitý, voda a kyselina uhličitá těká, arsén a síra se spalují. Jestli že 
pražením nedocílila se dostatečná příprava, nechávají rudy ještě jednou se 
zvětrávati; tím lze dosíci největší čistoty rud, any sirníky pak se změní úplně 
v rozpustné sírany a do půdy unikají. Pražená ruda roztlouká se pak na 
větší neb menší kousky; což řídí se podlé toho, zdaž pec jest vyšší neb nižší, 
jakové jsou jakosti rudy, jestli jsou snadněji roztopitelné neb tvrdětočné a podle 
druhu paliva. Čím vyšší jest pec, tím hruběji můž býti ruda utlučena. Roz
tloukání děje se buď ručnou prací pomocí pemrlice aneb strojovou pomocí 
stup, mezi válci a pod hamry.

Jest velmi málo hutí, kteréž by užívaly rud jedné a téže dobroty. Nej
častěji jsou hutníci nuceni užívat rudy jakosti rozmanité, buď chudší buď bo
hatší. Rudy příliš bohaté byvše samy o sobě bez všeliké přísady taveny ne
dávají dobrých výsledků; chod peci často stává se nepravidelným a rudy nedo
konale se zkovují. Berou-li se rudy chudé, tu dobude se ve vysoké peci 
velmi mnoho strusky, v níž jsou zrnka surového železa v té míře vtroušena, 
že jest jich odlučování ze strusky velmi obtížné. Proto vidělo se býti hutní
kům již od více století nejvýhodnějším, míchati bohatší rudy s chudšími 
v jistém určitém poměru; sice tak, aby smíšenina držela asi ^0—50°/o železa. 
V peci vylučují se z rud částečky železa, slučují se hned s uhlíkem a tají. 
Kdyby však vyloučeným částečkám nedostalo se ochrany do té doby, co slijí 
se v jedno, okysličily by se zas v náramném žáru peci, jíž prohání se usta
vičně vzduch dmýchadla. Sluší tudíž o to pečovati, aby vznikla při roztápění 
struska hustá (sklo hlinito-vápenaté), kteráž obaluje vyloučené železo, stéká 
s ním v peci dolů a pokrývá je na dně. Zřídka jen drží rudy v sobě hmoty, 
jichž jest třeba, aby vznikla struska, pročež jest třeba vždy přísady; rudám 
křemenitým přidává se vápenec, nejlépe jest však přidati vápno pálené; rudám 
vápenatým křemen a hlína, při čemž rozhodují pravidla stéchiometrická. Jeli-
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koz nejlepší struska jest sklo hlinito-vápenaté, dlužno vždy hleděti, aby pří
sada byla taková, by kyselina křemičitá nalézala se v patřičném poměru 
k zásadám, kysličníku hlinitému a vápenatému. Přísada vždy má býti ‘doko
nale buď rozborem, buď zkouškou ve vysoké peci vypočítána. Při výpočtu 
jejím sluší hleděti na palivo, jehož se užívá;, nebot více musí se vzíti vápna, 
topí-li se koky neb uhlím kamenným, než-li při topení s uhlím dřevěným. 
V uhlí kamenném nalézá se vezdy síra; přísadou vápna zamezí se sloučení 
síry s železem uvnitř vysoké peci. Co výborná přísada slouží granát, augit, 
amfibol a živec.

Palivo, jehož se užívá k zkovění železa, má hlavně trojí účinek : 1. uhlí
kem svým odkysličuje rudy železné; 2. hořením poskytuje teplo, jímž taje 
železo a struska; 3. dává železu uhlík na vytvoření litiny. Palivo béře se 
bud surové (uhlí kamenné, dříví) aneb zuhelněné (dřevěné uhlí, koky, zuhel- 
něná rašelina). Dobrota jeho závisí od toho, jak rychle spojuje se s kyslí
kem, mnoho-li dává popele atd. Množství jeho závisí od rozmanitých okolno
stí; od výšky a průměru vysoké peci, od snadné neb nesnadné zkovitelnosti rud, 
od množství a teploty větru, od druhu litiny, jehož vydobyti chceme atd. Su
rové palivo má tu výhodu, že plyny rozmanité, kteréž ve vysoké peci nenáhlým 
zulielněním z něho se vyvinují, účinkují co odkysličující prostředky; avšak 
při surovém palivu třeba větší pozornosti, neboť snadně může přijiti chod peci
do nepořádku, což o zuhelněném palivu v té míře neplatí. Uhlí dřevěného
užívá se pro jeho vyšší cenu toliko tam, kde hledí se dosíci velmi čisté li
tiny na železo kujné, ano uhlí dřevěné jest nejčistší palivo a nejméně popele 
dává. Kamenné uhlí obsahuje zhusta kyz železný, pročež se mění v koky, 
aby síra z něho se vyloučila. Aby síra lépe se odstranila z uhlí kamenného, navrhl 
profesor Calvert v Manchestru přidati při skokování kamenného uhlí něco soli 
kuchyňské. Žárem mění se sirník železičitý v sirník železnatý, jenž se solí 
kuchyňskou mění se na chlorid železnatý a sirník sodnatý. Chlorid železnatý 
rozkládá při vysoké teplotě vodnou páru, čímž vzniká chlorovodík čili kyselina 
solná a kysličník železitý, kterýž uhlíkem se zkoví. Sirník sodnatý odstraní 
se struskou. Koky mají zvláště proto nepříjemné vlastnosti, že nedávají že
lezo tak čisté, poněvadž poskytují velmi mnoho popele; železo koky vydobyté 
bývá sloučeno s křemíkem. Kamenné uhlí a koky užívají se nyní výhradně 
co palivo vysokých pecí. Na jeden cent litiny potřebuje se 2 —5 centů uhlí
kamenného aneb 78 liber až 1 cent 70 liber koků Začátkem posledního desítiletí
počalo se s užíváním plynných uhlovodíkův čili plynův z generátorů ke zkovění 
železa. Generátorem šlovou šachto vitá kamna, kteráž jsou umístěna blíže vy
soké peci. Šachta naplní se do jisté výše jakýmkoliv palivem. Y šachtě 
nejdoleji nalézá se otvor, jímž vchází forma dmychadla malého dovnitř kamen. 
U otvoru toho rozdělá se oheň, jenž dmychadlem se rozněcuje; horkem takto 
vyvozeným vylučují se z paliva uhlovodíky a kyselina uhličitá, vzniknuvší ho
řením paliva, odkysličuje se na kysličník uhelnatý, tolikéž spalitelný. V ge
nerátoru vyvinuje se tudíž směs hořlavých plynů, kteráž odvádí se horem 
zvláštní rourou do vysoké peci; než-li však do peci přijdou, smísí se plyny
s horkým vzduchem, tím ihned směs se zapálí a tepla toho užívá se k ta-
vění a zkovění železa. Generátory mají tu výhodu, že lze užiti v nich každého 
paliva, i takového, kteréž drží síru, jelikož síra shoří na kyselinu siřičitou, 
kteráž železu není na ujmu.

Vysoké peci. Zkovění rud a tavení vyloučeného a s uhlíkem sloučeného 
surového železa děje se ve vysokých 'pecích. Vysokých pecí jest velmi mnoho 
v užívání a téměř v každé huti jsou jiné velikosti a různého tvaru. To lze 
vysvětliti tím, že každý hutník domnívá se jinak docílili úsporu paliva a lepší 
jakost železa. Peci vysoké dělí se vůbec na peci vysoké neb veliké v užším 
smyslu a na peci se zavřenými prsy. Na obr. 22. vidíme úpravu vysoké č.
veliké peci. Vnitřek peci má podobu dvou komolých, základnými plochami
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se dotýkajících kuželů a jest dvojnásobnou zdí obehnán. Vnitřek peci dělí se 
ve tré částí, totiž šachta a, vlastně tak zvanou, rošt 6, a rozpor, kterýž 
zaujímá nejširší čásť šachty a as 1 stopu výš a 1 stopu níž. Ústí šachty, 
kteréž jest výše rozšířeno, zdí obehnáno a k chytání plynů upraveno slově 
kychta. Pod roštěm jest čtverhranná záprava  o, do níž ústí se formy na 
trubky měchové. Jsouť veliké peci o jedné formě, o dvou i více formách. 
Vrchnou zápravou nazývají se části peci nad formou, ostatní pak šlovou zá- 
pravou dolnou. Pod zápravou dolnou jest prostor, v němž sbírá se roztopené 
železo surové, nístěj e Nad ním jest veliký kámen na přič položen, křižák  
(tympl), jehož předná hrana zpodná slouží co opora při práci s bodcem v peci, 
pročež chrání se plechem železným před poškozením. Hrází g zavírá se s předu 
nístěj až na malou skulinu při jednom boku, kteráž jest zacpána hlinou s pra
chem uhelným smíšenou, a v níž učiní se otvor, pouštění č. spust, má-li z peci 
vypustiti se roztopená litina. Před hrází jest nakloněná stružka, obložená 
plechem železným, járek, po němž 
vytéká struska nebo vytahuje se 
přiměřenými nástroji. A  jest pro
stor pro dílo, naproti němu jest 
bok větrný. Jest-li toliko jedné 
formy, leží tato při boku formo
vém a bok protilehlý slově větrný.
Zpodnými částěmi zdí jsou vedeny 
klenuté chodby pro lepší spojení 
při práci, tamtéž jest komora mě
chová. Ke všem částem zdí, kte
réž jsou vydány na prudké horko, 
jest třeba kamenů v ohni úplně 
stálých; sem náležejí zvláště boky 
šachty a zápravy, nejvíc ovšem 
boky této, kteréž sestávají oby
čejně z velkých tesaných kusů 
pískovce, svoru neb vápence. Dě
lává se též záprava z massy, t. j. 
hlíny v ohni stálé, smíšené s pí
skem křemenitým. Aby schnutí 
zdí bylo co možná rychlé, aniž 
stala by se ujma pevnosti jich, 
jest mezi zděmi vnitrnými a ohni
vzdornými a pláštěm peci úzký 
prostor vyplněný pískem, popelem, 
struskami, vůbec špatnými vodiči 
tepla, t. zv. krmením , kteréž chrání pec dílem před ochlazením, dílem pak 
odvádí nejlépe vlhkost, vypařující se na venek. Kanály odváděči k tomutéž 
cíli jsou dílem v plášti, dílem v jiných částech peci. Pec vysoká obyčejně 
stojí na úbočí vrchu; zároveň s kychtou jest na vrchu rovina, na níž míchají 
se rudy a přísada, kde nalézá se palivo atd. Kde není pec vysoká při vrchu 
vystavena, nalézá se vedlé ní věž, v níž se vytahují vozíky naplněné rudou, 
přísadou a palivem, a kdež dolů prázdné se vracejí. Pec vysoká jest vždy
blíže dolů kamenouhelných a rudných, aby doprava těch látek byla nej-
lacinější. Obyčejně zřizuje se dvé neb více vysokých pecí vedlé sebe, jež mají 
některé zdě společný. Otvory nístějů a poušťadla nalézají se pak uvnitř 
budovy hutné, v níž se formuje a slévá.

Od vysokých pecí různí se peci se zavřenými prsy. Všecky peci šach
tové s měchy, kteréž mají spředu nístěj e (mezi křižákem a hrází) otvor, jímž 
vychází čásť plamene, šlovou peci s prsy otevřenými. Peci sp rsy  zavřenými

Obraz 22. Vysoká pec.
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mají spředu kámen, v němž nalézají se nad sebou dva otvory, z nichž vrchný 
slouží k vypouštění strusek a zpodný k pouštění železa.

Yedlé těchto pecí zjednává si průchod druh pecí, kterýž byl nedávno 
od náčelníka cárského hornictví v Rusku, Voldemara Rachettea, sestrojen. 
Peci tyto liší se od pecí popsaných 1. že mají více, čtyři až osm, forem v každém 
boku; 2. že předná a zadná stěna jest kolmá; 3. že jest v předně a zadně 
stěně poušťadlo; 4. že půda peci má svah malý ku každému poušťadlu. Pecí 
tou ušetří se prý mnoho paliva při větší výrobě železa; stavba pecí těch jest 
lacinější než-li u pecí vysokých. Peci vysoké, nechť tvar jich jest jakýkoli- 
věk, jsou na vnějším obvodu obemknuty silnými železnými obručemi, aby zdě 
nepukaly.

Vzduch, kterýž vniká 
do vysoké peci otvory for
movými, jest hnán zvlášt
ními stroji. Dříve sloužily 
k tomu konci měchy bubnové 
(měchy špičaté užívají se je 
ště ve Švédsku), dmychadla 
truhlová; nyní užívá se vý
hradně dmychadel válcových. 
Dmychadla ta jsou hnána 
párnými stroji až o stu koň
ských silách; vzduch vevádí 
se z dmychadel do zvláštní 
vysoké vyzděné neb plechové 
síně, kdež se nashromaž- 
ďuje; odtud vede se vítr tru
bami do vysoké peqi. Síň 
ta č. regulátor slouží k tomu, 
aby vítr přicházel pravidelně 
do zápravy, nikoliv v jednot
livých rázech. Dříve vehá- 
něl se do pecí toliko vítr 
studený. Angličan Neilson 
užil k témuž účeli po prvé vě
tru horkého. Vítr se k tomu 
konci zahřívá na 200—400 
stupňů v místnostech zvláštní 
úpravy. Zahřívá se buďto 
plyny z generatorův anebo 
plyny kychtovými, jež pou
štějí se do prostorů, naplně
ných kameny ohnivzdornými, 
načež provádí se studený vítr 
rozpálenými kameny. Zave

dením horkého větru stala se úspora paliva o 1/3—% a zvýšila se výroba o 
50°/0. Teplého větru užívá se zvláště tam, kde zkujňuje se železo koky. 
V naší vlasti užilo se teplého větru nejprvé v Ransku.

Když jest pec vystavena a na vzduchu vysušena, vyhřívá se opatrně 
plamenem v prsou peci rozdělaným. Vyhřívání vykonává se zhusta po více 
měsíců, aby zdě všude stejně vyschly a nikde nepukaly; na ochranu zdí 
dává se jim někdy povlaka hmoty snadno roztopitelné, kteráž poskytuje roz- 
topením vrstvu sklovitou, chránící pískovec velmi dobře před pukáním. Když 
pec dostatečně byla se vyhřála, vsype se do ní kychtou vrstva uhlí, pak vsý
pají se střídavě vrstvy rud a paliva. Vrstvy tyto šlovou kychty (obr. 23.);

Obraz 23. Kyclita vysoké peci.
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když kychty scházejí, aniž by vítr byl hnán, šlovou lehké, skládají-li se pouze 
z uhlí, prázdné. Když v zápravě počínají se ukazovat částky spadající rudy, 
čistí se záprava, zahrazuje se hrází, spusť se ucpává, zasazují se formy, na
sazují se trubky měchové a spustí se zlehka měchy, jež sesílí se teprv tehdáž, 
když přicházejí těžké kychty rudné, až nabývají v 5—6 dnech rychlosti, které 
vymáhá palivo. Práce v pecích vysokých o prsou zavřených záležejí v tom, 
že prostor, uprázdňující se v kychtě sestupováním vrstev, naplňuje se opět 
čerstvými vrstvami rud a uhlí, jakož i ve vyčistění zápravy od strusek.

Pochod chemický ve vysoké peci záleží hlavně v tom, že ubírá se kyslík 
kysličníkům železa, slučuje se vyloučené železo s uhlíkem na roztopitelnou 
litinu, roztápí se tato a odděluje se od zemitých součástí rud a přísad. Od- 
kysličení děje se hlavně kysličníkem uhelnatým, kterýž tvoří se na ten způ
sob, že spalují se nejzpodnější vrstvy paliva vehnaným vzduchem na kyselinu 
uhličitou, jež prostupuje žhavým uhlím vrstev vyšších, měníc se jím v kyslič
ník uhelnatý. Zároveň odkysličuje vodík, uhlovodík, kyanovodík a kyanid 
draselnatý. Dusík paliva a vzduchu sestupuje se s uhlím na kyan, kterýž 
slučuje se s vodíkem nebo draslíkem rud a paliva.

Podlé teploty a pochodů chemických dá se ve vy
soké peci rozeznat patero pásem: 1. Y pasme voze- 
hřívacím ab (viz obr. 24.) vysouší a praží se ruda, 
teplota zde bývá nejvýše 400 stupňův. 2. Pásmo 
odkysliěovací bc jest nejrozsáhlejší; působením plynů 
odkysličujících mění se zde kysličník železitý v ky
sličník železito-železnatý, v kysličník železnatý a 
konečně v železo kujné; teplota nejvyšší jest ve 
zpodné části šachty; obnáší 1000— 1200 st. 3. Pásmo 
zuhlovací cd; teplotou 1600 st. přijímá zde železo 
uhlík a změní se v hmotu ocelovitou; fosforečná 
kyselina odkysličuje se zde ve fosfor, kterýž slučuje 
se s železem, a kyslík oné slučuje se s uhlíkem paliva.
Ve 4. pásmu roztápěcím de , v němž panuje teplota 
1800—2000 st., taví se železo, sytí se uhlíkem a 
struska kapá do pásma 5. okysliěovacího ef, kdež 
dotýká se se vzduchem z dmychadel, jímž se spaluje 
část s železem spojeného uhlíku a vzniká teplota 
2700 st. Železo sbírající se vnístěji chrání se stru- 
skou před spálením. Sebralo-li se v nístěji dosti 
litiny, otevře se spusť a vypouští se roztopená litina 
z peci po brázdě čili korytu. Prvým pouštěním z peci
nově v chod uvedené, zvláště topí-li se koky, nabývá se zhusta litiny barvy 
bílé, nedosti uhlíkem nasycené, špatné, což slově syrový chod, při němž sbí
hají se značné ztráty kovu. Nesmí se tudíž spěchati a do peci příliš mnoho 
rudy nakládati, poněvadž to přináší značnou ujmu. Jest-li chod peci nená- 
lilý, vlažný, tu odkysličují se rudy zňplna, železo sytí se uhlíkem a dělí se 
od světlé strusky; dostane se tu litina barvy šedé. Litiny barvy šedé na
bývá se vždy při smíšeninách nesnadno roztopitelných a hutnějším pálivě.

Pouštění děje se při pecech o zavřených prsou, jež jsou dost prostranný, 
vždy po 2—3 hodinách, při pecech vysokých s otevřenými prsy pak v 12, 18—24 
hodinách; před ním a po něm čistí se celý nístěj, zvláště v předu. Po pou
štění čistí se také spusť náležitě a zacpává se opět. Pravidelné spouštění 
litiny má toliko tenkráte místo, jest-li ustanovena ke zkujňování anebo pře- 
pouštění; zásobuje-li se však vysokou pecí slévárna, spouští se litina do forem 
dle potřeby. Litina, která jest určena ke zkujňování, vede se kanály v písku 
vyhrabanými do forem, jež jsou podoby válcovité, více stop dlouhé, 6 palců 
široké a 3 palce vysoké; forem takových nalézá se velmi mnoho v půdě hutí.

Obraz 24.

J a h n o v a  Kronika práce. Díl IV. u
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Po vychladnutí se vyndají z forem kusy železa, jež šlovou housky, kusy, a 
formy připraví se na novo k slévání. Má-li býti železo surové na povrchu 
bílé, dělají se formy z litiny, potažené vrstvou vápennou.

Chod vysoké peci lze posuzovati po rozličných známkách Jmenovitě 
hledí se v této příčině ku plamenu kychtovému, k sestupování kycht, děje-li 
se rázmo nebo pravidelně^ děje-li se při rovném větru rychleji neb nenáhleji, 
zvláště pak k jakosti litiny a povaze strusek. Strusky velmi řídké, snadno 
křehnoucí, tmavohnědé neb černé, jsou vždy znamením syrového chodu peci, 
kterýž napravuje se nasypáním lehčích kycht rudných. Strusky husté a světlé 
jsou důkazem, že byla smíšenina rudná snadně roztopitelna a že má pec chod 
pravidelný, jenž poskytuje litinu šedou a lupenatou. Kde vehánějí vítr horký, 
tu míchají jej někdy s vadnou' parou, ana voda vysokým teplem se roz
kládá na vodík a kyslík, čímž prý přispívá k zvýšení žáru. Vodná pára vy
konává dobrou službu též ve vysokých pecích, kteréž topí se kamenným uhlím, 
ana se rozkládá, vodík pak slučuje se se sirou na plynný sirovodík, kterýž 
více železu neškodí. Ve vysokých pecích jest chod nepřetržený a trvá dotud, 
pokud není pec v té míře porušena, že práce by se ztrátou se dála. Čas, 
v běhu jehož ve vysoké peci se taví, slově kampaň a trvá 2 - 8 ,  až i 25 let, 
což řídí se podlé staviva, podlé horka, kteréž v zápravě jest a jiných 
příčin místných; většina pecí má kampaň toliko dvouletou. Množství litiny, 
kteréž za týden ve vysoké peci se vyrobí, závisí od toho, jak často za den 
kychty se střídají, od velikosti peci, jakosti rud a paliva a od množství větru 
a jeho síly; většina vysokých pecí vydobývá v témdni 3 0 0 -8 0 0  centů, jsou 
však peci v Anglii, kteréž až 3000 centů v témdni vyrobí.

Hořícími plyny kychtovými uniká z pecí velmi mnoho tepla, kteréž dalo 
by se s ziskem upotřebiti k pražení rud, k vysoušení forem, k topení párných 
kotlů atd. K tomu konci chytají se plyny kychtové do trub, kteréž nalézají 
se pod válcem plechovým, v kychtě upevněným, ve zdi vysoké peci kolem 
kychty umístěny. Rourami těmi odvádějí se plyny kychtové do prostory, 
kterouž vede se rourami vítr z dmychadel, dříve než-li do vysoké peci se 
vehání. O způsobu, kde a kterak se mají plyny kychtové chytat, by se jimi 
docílilo nejvyššího účinku, nejsou hutníci sjednoceni. V některých hutích 
vedou se plyny kychtové, bohaté sloučeninami ammonatými, kyanidy a uhliči
tanem draselnatým do vody okyselené kyselinou sirkovou, kterouž změní se ve- 
veškeré soli ammonaté na síran ammonatý. Plyny z vody ucházející, v nichž jest 
velmi mnoho kysličníku uhelnatého a uhlovodíku, jsou výtečným palivem, jehož 
užívá sve k roztápění a zkujňování železa, k topení pecí na ocel cementovou atd.

Železo, jehož nabývá se v pecích vysokých, drží v sobě hlavně uhlík 
(buď sloučený se železem nebo vtroušený do něho co tuha) a skrovné množ
ství síry, kostíku, křemíku, arsénu, titanu, manganu, hliníku, chrómu a j. v. 
Dle barvy rozeznává se litina bílá a šedá. Litina bílá jest jasně bílá, stří- 
brolesklá, velice tvrdá, křehká, složení krystalovitého. Obsahuje v sobě 4 —5°/0 
uhlíku chemicky vázaného, taje snadněji litiny šedé, ale roztopená jest hustší 
a nevyplňuje dobře kadlubů. Roztopí-li se silným horkem a chladí-li se nená- 
hle, mění se v litinu šedou. Podlé lomu rozeznává se litina lesknatá, jež 
skládá se z velkých lupenů stříbrolesklých a silně zrcadlících, litina vláknitá, 
jež má lom ocelovitý, vláknitý a barvu namodrale šedou, litina dírkovatá, 
jež jest modravě bílá, lomu drobně klikatého a velmi pórovatá. Nacházejí 
se i oba druhy litiny v jednom kuse pomíšeny a tot litina maková. Litina 
bílá nehodí se k slévání, ale jest nejlepší k dělání oceli a železa kujného.

Litina šedá jest jasně šeclá až tmavě černošedá, složení zrnitého, měkká, 
vzdělává se dobře pilníkem, soustruhem a strojem vrtacím. Obsahuje v sobě 
málo uhlíku chemicky vázaného (0*5—2%), ale mnoho vtroušeného v podobě 
černých šupinek grafitových (1—4%). Neroztápí se tak snadno, jako litina 
bílá, ale jest pak řídká, křehnouc roztahuje se a vyplňuje kadluby dokonale,
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pročež hodí se výborně k slévání. Když roztopenou litinu šedou náhle ochla
díme, nabývá tuhnutím značné tvrdosti, měníc se v litinu bílou. Litina tvrdá 
a křehká dá se měkčiti, jestliže se rozžhaví a nechá pak nenáhle ochladnout, 
Častějším rozžhavěním roztahuje se šedá, na tuhu bohatá litina, nabývajíc 
většího objemu. Vlastnosti této používá se, aby slitky, kteréž při slévání velmi 
se smrštily, zvětšily se, což platí u př. o dělových koulích. Jestliže bílá li
tina při přístupu vzduchu se žíhá, měkne, nabývá větší pevnosti a stává se 
kujnou; litina taková slově kujnou litinou. Litiny bílé dobude se z rud snadno 
zkovitelných a při nižším teple ve vysoké peci; pak je-li chod peci syrový, 
změní se surové železo tolikéž v litinu bílou. Šedá litina vyžadujíc nejvyššího 
žáru tvoří se z rud nesnadně zkovitelných, je-li mnoho paliva v poměru k rudě 
a přísadě a dmýchá-li se větrem horkým. Užívání litiny v slévárně, k výrobě 
kujného železa neb oceli stává se někdy nemožné pro rozličné přimíšeniny, 
jež surové železo obsahuje. Škodlivé přimíšeniny jsou: síra, kostík a křemík. 
Sirou stává se litina velmi hustou, snadno a rychle tuhne, zároveň velmi se 
roztahuje a uvnitř i na povrchu vytvořují se dutiny, kteréž jejímu užívání v slé
várnách jsou k veliké ujmě Kostíkem, se stává šedá litina velmi řídkou, ne
snadno tuhnoucí, velmi křehkou, vyplňuje však velmi dobře kadluby; pročež 
užívá se jí k slévání předmětů ozdobných, kde více šetří se tvaru nežli pevno
sti. Kostíkem porušená litina nehodí se k výrobě oceli a kujného železa, any 
by látky ty byly velmi křehké a neměly by pevnost, jakáž od nich u vysoké 
míře se vyžaduje. Litina obsahující 2*5°/„ křemíku jest křehká a tvrdá, nehodí 
se k slévaní a zkujňování; má-li se k těmto účelům užiti, dlužno ji roztaviti 
a křemík přísadami do strusky odstraniti.

Slévání železa. Láce litiny, jakož i její výborné vlastnosti způsobily, že 
z ní rozličné slitky i veliká díla se vyvádějí. Jindy slévala se kamna, ku
chyňské nádobí, koule a děla; nyní ale také zábradlí, mříže, sloupy, oblouky 
k mostům, krovy, schody, koleje, kola a válce ke strojům z litého železa 
v . slévárně se hotují. Před drahným časem slévaly se předměty železné liti
nou, kteráž přímo z vysoké peci pouštěla se strouhami v půdě slévárny do 
kadlubův. Nyní k tomu konci železo se přepouští. Ačkoliv slévání starší 
jest mnohem lacinější, přece dlužno surové železo přepouštěti, jelikož hutník 
není s to ve vysoké peci každou dobou vyrobiti litinu té jakosti, jakové 
předměty vymáhají. Propuštěním stává se litina pevnější a čistší, k slévání 
mnohem způsobilejší. Často jest přepouštění železa i z toho ohledu potřebné, 
když mají se na jistém místě slévat předměty, aniž by se tu nalézaly pod
mínky k zařízení vysokých pecí vyplněny. Přetápění děje se v tyglíkách, 
pecech kupolových a plamenících.

Tyglíků grafitových užívá se toliko tam, kde slévají se z litiny věci 
ozdobné, při nichž záleží předně na krásném a dokonalém tvaru, ano slévání 
to jest pro nesnadné shotovování tyglíků neb kelímků obtížné a drahé. Ku
polové neb wilkinsonské peci, kuplovny, jsou nejčastěji v užívání, any dávají 
každou dobou litinu, kdežto v plamenící přetopená litina musí ihned všecka 
se sliti; mimo to jest práce v plamenící mnohem dražší, jelikož jest zde větší 
spotřeba paliva. Plameníce užívá se tudíž toliko tam, kde má surové železo 
pouze se čistiti aneb, kde mají veliké předměty .se liti.

K slévání užívá se litiny sede, získané při chodu nenáhlém, vlažném, 
kde se užilo sotně tavitelné přísady. Berou se k tomu konci housky, kusy 
litiny, kteréž smísí se často s přísadou, skládající se z odpadků při vzdělá
vání kujného železa, při strouhání litiny, železných pilin atd.

Kupolová pec jest vyšší neb nižší, což řídí se podle toho, jaké béře se 
palivo k topení. Topí-li se koky, jest pec 4—8 stop vysoká a 3 stopy ši
roká ; slouží-li za palivo uhlí dřevěné, jest výška peci až 15 stop, šíř peci 
jest však menší, nežli v prvém případu. Pec jest vystavěna z ohnivzdorného 
kamení; též bývá upěchována z massy a nalézá se vždy v plášti litinovém.

11*
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Kupolová pec jest podobna vysoké peci o prsou zavřených. Tavení napomá
hají dmychadla; vítr bývá horký a k zahřívání jeho slouží plyny, kteréž uni
kají kychtou peci kupolové. Forem má pec někdy velmi mnoho, bud jsou 
umístěny v kruhu kolem peci běžícím aneb nad sebou. Formy mají polohu 
vodorovnou, čímž docílí se nejlepších výsledků. Blíže dna nalézá se v peci 
pouštadlo. Dříve nežli počne se v peci roztápěti, hodí se kychtou dovnitř 
vrstva žhavého uhlí, na tu nasype se vrstva koků a rovnoběžně s touto přijde 
vrstva surového železa, na železo nasype se opět vrstva koků, podobně střídají se 
vrstvy, až šachta pece se vyplní. V kupolové peci pracuje se toliko ve dne. 
Vyžaduje-li se velmi mnoho litiny, staví se více pecí vedlé sebe. Roztápě
ním železa dostane se struska, kteráž pochází z nečistot surové litiny a z kře-

Obraz 25. Uvnitř slévárny.

menitých částí šachtové stěny. Schodek železa obnáší 3--5°/0. K roztopení 
centu litiny třeba 35—60 liber dřevěného uhlí a 20—40 liber koků.

Plameníce jsou tvaru podobného, jakž se jich užívá k pudlování železa 
(v. t.); upotřebují se, když dlužno roztopiti 50—100 centů litiny najednou. 
Zde neužívá se dmychadel; palivu přivádí se dostatek vzduchu taliem, který 
vzniká vysokými komíny. Palivo hoří na zvláštním roštu a horké plyny 
táhnou přes litinu, nalézající se v nístěji od roštu odděleném. Nístěj
jest k pouštadlu nakloněn, aby roztavená litina shromažďovala se na nej
hlubším místě peci. Roztopóváním shoří čásť uhlíka v litině, pročež dlužno 
chod peci urychliti, neboť ztrátou takovou stává se litina k slévání nepo
třebná. Y plamenici získá se přepuštěním litiny měkší a pevnější, pročež
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užívá se přepouštění takového tam, kde slévají se předměty, od nichž se vy
žaduje značná pevnost, u př. děla.

Eoztopená litina přenáší se do forem na lžících železných, hlinou vyma
zaných. K slévání větších předmětů dlužno přenášeti litinu pomocí kotlíkův 
z plechu železného. Má-li přenésti se najednou 40— 100 centů roztopeného 
kovu, užije se k tomu konci velkých pánví, kteréž vyzdvihují a přenášejí se 
pomocí jeřábu. Vždy třeba pracovati k tomu cíli, aby bylo veškeré k slévání 
potřebné železo při ruce v stavu tekutém. Když se má naplniti forma ko
vem, nesmí se nalévání díti v přestávkách; jinak ztrácí slitek na pevnosti. 
Na obr. 25. znázorněna práce uvnitř slévárny.

Kadluby čili formy nechť jsou shotoveny z takové hmoty, kteráž jest 
snadno tvořitelna a neslučuje se s roztavenou litinou, aniž lpí na povrchu 
ulitého přdmětu. Hodí se k tomu hlavně písek, hlína a smíšenina z písku a 
hlíny. Písek nesmí obsahovat! nižádné ústrojné zbytky, nemá být pomíšen 
kyzem neb vápnem; má být vazký a byv navlažen, má snadno přijmout! tvar 
vzorku. Lepší tvořivosti dosáhne písek, jestliže obsahuje něco hlíny přimí
šené. Nežli se jeho užívá, třeba jej prosívati, aby byl stejného zrna. Aby 
se stal písek pórovatějším, mísí se s práškem uhelným; tím stává se písek 
tolikéž špatnějším vodičem tepla a litina tudíž v něm náhle neochladne. Ka
dluby z písku hodí se toliko pro menší věci a vůbec tam, kde se lijí tenké 
předměty. Kde mají se slévati větší předměty, tu třeba smíchati písek s hli
nou; pak nesmí být písek ten mokrý. Kadlubování do vlhkého písku jest 
nejjednodušší a nejlacinější. Povrch slitků, v kadlubech takových získaných, 
není hladký a obrys předmětů není ostrý; pročež dlužno tam, kde se lijí před
měty složité, jemné ozdoby atd., vzíti ke kadlubování hmotu tvořitelnější. 
Co taková slouží tak zvaná massa. M assajest písek smíšený s větším množ
stvím hlíny. Hlína  neb jíl, sloužící ke kadlubování velikých předmětů, má 
býti vazká, tvořivá a nemá schnutím pukat. Aby jíl těchto vlastností byl, mísí 
se s pískem suchým, chlupy kravími a koňským hnojem. Kadlub shotovený 
z písku neb hlíny může se k slévání toliko jednou použiti; když slitek ochladl, 
rozbíjí se kadlub, pročež slově též kadlubem ztraceným. K slévání větších 
předmětů, vzláště válců, rour atd. dělají se kadluby z litiny. V takových 
kadlubech kov rychle se ochlazuje, čímž povrch slitků stává se velmi tvrdý. 
Vzorky čili modly předmětů, kteréž mají se uliti, robí se skoro vždycky ze 
dřeva; slouží k tomu konci zvláště dřevo olšové, borové a madalové. Dříví 
má býti suché, má se dát snadno leštit a nesmí vlhkem se bortit, pročež 
hotoví se modly z dříví křížem běžícího. Všecky vzorky, kteréž mají déle 
trvati, strojí se z kovu (bronzu neb litiny). Jelikož železo se v roztopeném 
stavu roztahuje a tuhnouc smršťuje a sice o 96. díl původného objemu, dlužno 
dělati vzorky na předměty jisté stálé velikosti v tom poměru větší, oč železo 
chladnutím se stahuje. Obzvláště smršťuje se železo v kolmém směru, pročež 
hořejšek vzorku nastavuje se tak zvanou hlavou, aby dost bylo kovu v ka
dlubu vlastním. Nežli kadlubu se upotřebí, sluší jej vysušiti; to děje se ve 
zvláštních sušárnách. Sušení má účel ten, aby z látky kadlub ovací při slé
vání nevyvinovaly se vodné páry, kteréž by snadno způsobily ve slitku bu
bliny. K tomu konci nalézají se vždy v kadlubu větším otvory, tak zvané vý
fuky, jimiž mají plyny na venek se bráti. Aby vzorky zase mohly se vyndati 
z hotových kadlubů, musí skládati se z více kusů. Ke kolům a jiným pravi
delným tělům modeluje se toliko jedna částka, z nížto pak celek se skládá.

Kadlubování velmi jednoduchých, deskovitých, liranolovitých n. kuželovitých 
předmětů, jež mohou míti jednu stranu hrubou a drsnou, provádí se v půdě 
slévárny. Půda slévárny sestává z písku vlhkého a uhelného prášku, kterýž 
před sléváním se srovnává vodorovně pomocí snímadla plechového a krokvice; 
mají-li slitky hladké býti, vysazuje se místo, kde má se vytvořit kadlub, drob
ným pískem. Potom položí se dřevěný vzorek (mříž, plotny ke kamnům,
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tabulky nápisné a j. v.) na písek, klepá se na něj, aby přilehl dokonale na 
půdu a přece rovnovážný zůstal, potom nasype se do mezer písek, rukou 
ztuha se přitlačí, upěchuje a dokonale vyrovná se vzorkem. Do kadlubu 
udělá se několik děr k propouštění par, podlé hran vzorku jede se mokrou 
štětkou, pak pozorně se klepá, aby od písku se oddělil a vyzvedne se z ka
dlubu. Kadlub pozorně se vypraví a posype se práškem uhelným; potom vede 
se pro železo několik stružek vodorovných. Aby nebyl povrch takových slitků 
drsen, přikryje se kadlub železnou, hlinou namazanou deskou.

Má-li býti deska prolomena neb děrava, tak se místa ta v kadlubu vy
plní pískem; písek však snadno tekutému železu povoluje, protož dají se tam, 
kde předmět má míti dutiny, z písku vazkého vytvořená a vysušená tělíska 
čili jádra. Jádra bývají též z hlíny vytvořena a tlačí se obyčejně ve zvlášt
ních formách aneb utáčí se pomocí skruže, což závisí od tvaru jádra samého. 
xYby jádro se nezlomilo uloží se do jeho vnitra látka pevnější, obyčejně že-

Obraz *26.

lezná. Při značně velkých jádrech vyzdí se střed čili. duše jejich. Jádra ho
tová natrou se štětcem černou barvou, skládající se z hlíny ve vodě rozměl
něné a tuhy. Aby jádra držela pevněji v kadlubu, spojí se s železnou šinou, 
která spočívá na kraji kadlubu. Všecky předměty do vlhkého písku ulité 
jsou na povrchu tvrdé.

Předměty větší kadlubují se v truhlíkách dřevěných neb kovových; 
k nízkým a tenkým slitkňm stačí toliko kruhy vysoké. Každý truhlík skládá 
se z více ránicův dřevěných a kovových, kteréž mají na vnitřném povrchu 
vystupující žebra k tomu konci, aby písek z rámce nevypadával. Vzorky jsou 
složené z více částí, z nichž každá ve zvláštním rámci se formuje. Velmi 
mnoho záleží na patřičném rozdělení vzorku. Dutiny, které mají ve předmětu 
se nalezati, docílí se pomocí jader. Kadlub vysype se jemným práškeih uhel
ným, aby otisk se snáze odděliti dal od písku. V truhlíkách formují se též
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koule dělové, granáty atd. (Viz obraz 26.) Dokonalost slitku závisí též od 
místa, kde litina do kadlubu vniká; nejlepší jest, když prvé části litiny vni
kají do dutiny kadlubové na místě nejhlubším.

Předměty veliké, u př. kotle, kadlubují se v jámě, kteráž se nalézá 
blíže peci. Nejdříve vystaví se na dně jámy jádro s velikosti vnitrného obsahu 
kotlíka; na povrch jádra namaže se hlína plavená; hlína srovnává se po
mocí skruže, mající podobu vnitřního průřezu kotlového. Povrch hlíny natře 
se černidlem, když toto bylo uschlo, narovná se na jádro tolik hlíny, jak má 
být stěna kotle tlustá; povrch hlíny se srovná větší skruží než byla prvá. 
Když byla uschla druhá vrstva hlíny, t. z. košile, natře se tolikéž černidlem. 
Nad košilí vystaví se z hlíny a cihel vnější obal kadlubu, t. z. plášť. 
V plášti přidělávají se vzorky menších částí kotle, u př. ucho, nápisy atd. 
Když byl plášť vyschl, vyzvedne se z kadlubu, košile po kusech se odstraní, 
kadlub se vyčistí, poškozená místa se srovnají, vzorky se vytáhnou z pláště 
a vnitrný povrch kadlubu práškem uhelným se vysype; pak spustí se plášť 
na prvé místo a sliotoví se nálevka. V jamách kadlubují se též silné válce, 
děla, hmoždíře a j. v.

Stydnutí má velký účinek na dobrotu a trvanlivost slitin Slévačové 
obyčejně, jakmile železo ztuhlo, hned rozbíjí kadluby, a tím velice škodí, 
protože slitina velmi rychle stydne. Slitky mají se nechati vždycky pomalu 
vystydnouti. Mají-li se jednotlivá místa slitků, u př. líc kladiva, ztvrditi, může 
se položiti na místo to plotna železná, dehtem namazaná, jížto zde železo 
rychleji se ochladí.

Řídko bývají slitky hladké; mají na povrchu svém švy a tytlíky, kteréž 
se otloukají a zarovnávají dlátem a pilníkem Často jest lité zboží rychlým 
vychladnutím tak tvrdé, že nemůže se vzdělávati pilníkem, dlátem a soustru
hem. Příčinou toho jest kůra bílé litiny, kteráž mění se tak zvaným měkče
ním v litinu šedou, ano i částečně v železo kujné, což lze provesti bud tak, 
že lité zboží se pokryje hlínou, pískem neb práškem uhelným a zahřívá se 
delší čas do slabého žáru červeného, načež chladí se velmi pom alu; aneb 
pokrývá se zboží práškem cementovacím z uhlí, popele kostěného, okují že
lezných a kysličníku železitého a zahřívá se po delší čas; litina pozbývá'tak 
čásť uhlíku a mění se povrchně v ocel neb železo kujné. Nyní lije se mnoho 
předmětů menších, jež kovávaly se dříve, jako u př. nůžky, nože, břitvy, klíče, 
přezky atd., po té dodává se jim náležité pevnosti měkčením a konečně 
zocelí se povrchně. Veliké slitiny, u př. kamna železná, roury, kola atd. na
tírají se dehtem neb olejem lněným a tuhou; natírání opakuje se vícekrát. 
Nádobí kuchyňské, ulité ze železa, musí uvnitř nějakou hmotou se pokryti, 
aby jídla nerozpustila železa a tím nepříjemné chuti a barvy nenabyla; proto 
se vyčiňuji aneb emailují. Pocínování jest mnohem obtížnější, nežli emailo
vání, pak nedrží cín tak na litině jako na plechu z kujného železa. U nás užívá 
se výhradně emailovaného nádobí. K tomu konci vyčistí se vnitřný povrch 
nádobí kyselinou sirkovou a pokrývá se tenkou vrstvou smíšeniny z křemene, 
živce, boraksu, hlíny a vody, na niž sype se jemný prášek z boraksu, živce, 
sody a kysličníku cíničitého nebo síranu barnatého. Nádobí takto upravené 
pálí se tak dlouho, až email změkne a přilne pevně k litině.

Dobývání železa kujného. Železo surové n. litina má mnohé vlastnosti, 
pro něž nelze jeho užiti k takovým výkonům, kde vyžaduje se od něho větší 
pevnosti, tažnosti a pružnosti; neboť litina jest tvrdá a křehká. Aby nabyla 
litina vlastností želaných, zkrátka aby zpracovala se na železo kujné, třeba jí 
vzdělávati dále ohněm, čímž dílem spaluje se uhlík, dílem odstraní se látky 
železu škodné (síra, fosfor, hliník, křemík a mangan) pomocí strusky.

Kdežto bylo spočátku dobývání železa kujného přímo z rud nejrozšíře
nější a snad jediným pramenem kovu toho, užívá se jeho za naší doby toliko 
na místech, kde jest dostatek velmi čistých a snadno zkovitelných rud a
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hojnost paliva. Způsobem tímto docílí se sice dobrého železa a však ztrácí 
se mnoho kovu nedokonalou prací. Zkujňováiií takové dálo se v malých 
pecech šachtových s zavřenými prsy; z každé peci dobyl se kus železa, tak 
zvaný vlk čili dejl, kterýž zbavoval se nadbytečného uhlíku častějším svařo
váním. Ve Francii jižné, v Itálii a v spojených obcích severoamerických 
zkujňují se rudy s palivem v ohništi sestaveném z více ploten litinových aneb 
v jímce vyzděné; vítr vehání se obyčejnými měchy.

Zkujňování děje se nyní vůbec z litiny a zakládá se na následujících úka
zech: Litina, byvši roztavena za přístupu vzduchu, ztrácí část uhlíku nejprvé 
hořením, část železa okysličí se na kysličník železitý; tento účinkuje na uhlík 
v litině dále, poskytuje jemu kyslík, uhlík změní se v kyselinu uhličitou a 
litina ztrácí pomalu tolik uhlíku, že při tétéž teplotě houstne a stává se těsto- 
vitou. Litina změnila se ztrátou uhlíku na železo kujné, tudíž sotněji řoz- 
topné. Nejčastěji děje se nyní zkujňování litiny v ohništích o uhlí dřevěném, 
nebo v plamenících o uhlí kamenném, rašelině neb plynech z generátorů.

Zkušeností ukázalo se, že se chovají rozmanité druhy litiny velmi ne
stejně při zkujňování. čím litina jest čistší, tím rychleji se zkujňuje. Litina 
bílá, vláknitá, dírkovitá a maková, chovajíc uhlík lučebně s železem sloučený, 
zkujňuje se nejrychleji, dávajíc železo kujné nejlepší jakosti. Zkuj ňo váním 
pouští uhlík rychle a snadno, tak že v té době se neokysličí mnohdy zne- 
čistěniny, síra, kostík a křemík. Nenáhlejší okysličování docílí se bud tvarem 
pecí, bud též přísadami, jež nejsou kyslíkem bohaté (písek, strusky zkujňovací 
z chodu syrového) aneb seslabením větru. K snadnějšímu čistění přidává se 
litině Schafháutlův prášek, sestávající z burele, soli kuchyňské a hlíny; on 
vyvinuje žárem chlór, jenž slučuje se s kostíkem, arsénem a sirou a mění je 
v těkavé chloridy. Litina Šedá zkujňuje se nesnadněji, obsahujíc uhlík částečně 
ce jemné šupinky vtroušený; železo kujné z litiny šedé bývá tvrdé a křehké. 
Aby snadněji se zkujňovala, přidávají se jí přísady kyslíkem bohaté (strusky 
z chodu pravidelného, okuje atd.), vápno, prášek Schafháutlův a. j. v.

Aby chod zkujňování byl pravidelný, ztráta železa nebyla tak značná a 
docílilo se kujného železa lepší jakosti, mění se roztopená litina šedá rychlým 
ochlazením v litinu bílou, což slově bělením n. čistěním. Bělení děje se bud tak, 
že se vede litina šedá z vysoké peci do litinových kadlubů, kdež polévá se 
vodou a ztuhlé škraloupy železné se odnímají a ve zvláštní peci při přístupu 
vzduchu se žíhají, aneb že se ochladí proud litiny náhle, když se pouští do 
jímky naplněné vodou, což slově změní. Pro peci pudlovací připravuje se 
litina tak, že se přepouští v ohništi, jehož stěny jsou chlazeny nepřetrženým 
proudem vody, za silného větru a zásaditější strusky zkujňovací. Při zkujňo
vání tvoří se vždycky struska, povstávající sloučením se okysličeného kře- 
míku a železa.

Zkujňování v ohništích záleží v tom, že roztápí sa  litina žárem hořícího 
uhlí ve vetru, čímž železo dotýká se stále s mhlíkonr v horku a přijímá ku 
konci ovšem skrovný díl prvku toho, ale nabývá tím ku přirozené kujnosti větší 
tvrdosti a pevnosti. V ohništích obrací se železo častěji ve větru, tím vylu
čují se důkladněji přimíšeniny, nežli to možné jest v plamenicích, kde ne
dotýká se železo se žhavým uhlím a nepřibírá tudíž víc uhlíku. Ohniště ha- 
merné jest nízce vyzděno a z pěti litinových desek neb čapů složeno. Do 
ohniště vniká nakloněná forma, v kteréž leží trubka měchová, jíž se pouští 
do ohně vzduch, v měchu stlačený. Jedna deska má kolmou řadu malých 
direk zacpaných prachem uhelným, jež otevrou se, kdy toho třeba, bodcem, 
aby mohly odtéci strusky, nahromadivší se v ohni přílišnou měrou. Půda 
rozpálila by se ohněm tak prudce, že přivařilo by se k ní železo zkujněné, 
pročež třeba ji přiměřeným způsobem chladiti. K tomu konci jest pod ní 
prostor vyzděný, do něhož lze železnou troubou napustiti vody nebo jímž 
provádí se studený vzduch. Nad každým ohništěm zkujňovacím jest klobouk
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jímž odvádějí se plyny, zplozené hořením. Zhusta dávají se dvě ohniska 
zkujňovací vedlé sebe pod společný klobouk a komín. Hloubka ohniště bývá 
rozličná podlé toho, jaké železo se zkujňuje; zkujňuje-li se litina šedá, nemá 
být ohniště hluboké, opak platí o litině bílé. Chod pravidelný podporuje 
sklon dna ohniště k formě, slabý a studený vítr, větší průměr, více nakloněné 
formy, nenáhlé roztápění litiny, častější stahování strusky atd.

Při zkujnění v ohništích lze rozeznati dva hlavní oddíly, totiž roztápění 
litiny a zkujnění roztopené litiny; bývá však zařízení takové, že po čas roz
tápění nahřívají a kují se kusy železa z dřívějšího zkujnění. Má-li se přikročiti 
ke zkujňování, schladí se ohniště, na němž bylo se již zkujňovalo, odklidí se 
část strusek, půda pokryje se drobným uhlím, oheň obloží se vlhkým mou- 
rem a houska litiny položí se as půl stopy od trubky měchové do ohně, na
sýpá se uhlí a spouštějí se měchy. Hledí se na to, aby nenahromadilo se příliš 
mnoho strusky syrové a houska, z níž kape s předu roztopená litina, postr
kuje se k formě. Stahují se tudíž od času k času strusky a skoumá se, jaké 
jest železo v ohni; postupuje-li děj ten pravidelně, jest těstovité. Jakmile 
roztopila se tím způsobem všechna litina (obyčejně 2—3 centy), počíná se 
zkujňování. Vydělá se totiž ohniště, stáhnou se strusky syrové a odkryje se 
železo, načež vylamuje se. Dělník zarazí u čapu, kterýž tvoří dno ohniště, 
dlouhý silný sochor po samou půdu, zvedne železo, jež lze při dobrém po
stupu děje rozlomiti na tři neb čtyry kusy, nad uhlí, pokrývá je uhlím a roz
tápí je v jediný kus, a má-li barvu načervenalou nebo červenoij/(na místě 
nažloutlobílé), vycliázejí-li z něho jiskry načervenalé nebo namodralé (na místě 
čistě bílých), jest syrové a vylamuje se ještě jednou neb dvakrát. Po pracích 
těchto jest v ohni smíšenina z železa valné části uhlíku zbaveného se stru- 
skou tuhou, zásaditější a s uhlím. Smíšenina tato zvedá se Sochorem nad 
formu, struska tuhá vybírá se z ohně sochory a žhavé uhlí shrabuje se pod 
železo, načež ztuží se vítr. Železo počne vři ti, jest při formě polokapalné a 
proniká se důkladně větrem, čímž dodělává se úplně a odděluje se od stru
sky. Konečně béře se nejlepší železo na hole železné, na nichž ulne co hruda, 
yalička , zastaví se měchy a vybírá se z ohně ostatek železa. Lze tímto způ
sobem za 24 hodin zkujniti 2—12 centů litiny, z níž nabývá se 72—78°/0 
železa kujného. Na každý cent tohoto jest třeba 1— 1V3 centu měkkého uhlí 
dřevěného. Zkujněné železo prodává se přímo nebo vzdělává se dále. Stru
ska syrová s okujemi nebo pouhá struska tuhá dává se za okysličující pří
sadu při zkujňování, anebo dobývá se z ní ve vysoké peci litiny. Plyny 
kychtové, z ohně vystupující, slouží k rozpalování železa a plechu, k rozhří
vání vzduchu do měchů a k topení parných kotlů; plyny tyto skládají se 
hlavně z kysličníku uhelnatého.

Palička vrhne se na půdu hutnou, zbaví se strusky a okují oklepáváním 
pomocí palice dřevěné a rozkuje se za horka kladivem na kus čtyřhranný, 
cvanhu. Cvanha rozseká se na více kusů, kteréž na bělo se rozpálí a v jistém 
pořádku vykují.

Ke kování paličky slouží hamry čili samokovy rozličně ustrojené. Hamry 
ty jsou pohybovány. silou vodnou. Palička připraví se nejprvé pod samokov 
odrázkový. Tento skládá se z pořiště, jež má na jednom konci obrtlík, pod 
který zasahají zdviháky upevněné na hřídeli vodného kola, na druhém pak 
konci hlavu, 2 až 5 centů ztíží, zhotovenou z železa, napadající na kovadlo 
upevněné železnými klíny tím způsobem mezi trámci dřevěnými, aby rozličně 
postaviti se dalo. By pořiště nebylo příliš vysoko vyhazováno, tluče na od
rážku, kládu, jež obmezujíc vystupování samokovu, sráží jej, aby tím vydat
něji a rychleji činil. Samokov jest upevněn v lešení složeném z více 
trámcův.

Samokov chvostový slouží témuž účeli jako prvý. Takový samokov 
jest podstatou a osnovou svou dvojramenná páka, jejížto kratší rameno jest

J a h n o v a  Kronika prncc. Dii IV. ^ 2
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stlačováno palci, upevněnými na hřídeli vodného kola; delší rameno jest o 
hlavě železné, s 3 —4 centy těžké. By bušení dálo se pravidelně, nalézá se 
pod samokovem odrážka, na niž pořiště napadá. Kázy samokovu chvostového 
nejsou sice v té míře vydatny, jako samokovu prvého, ale práce pokračuje 
přece rychleji.

Konečně užívají v některých hamrech samokovu Zelového, jehožto pořiště 
jest v jednom konci náležitě upevněné a na druhém konci opatřené hlavou 
60—80 centů těžkou. Čelo hlavy této má zub, jejž vyhazují střídavě palce 
vložené do hřídele vodného kola. Samokovu takového upotřebují k vzdělá
vání paliček dříve, nežli lze převesti je v železo prutové.

Jedním toliko kováním pomocí samokovu neodstraní se veškerá struska 
z dutin paličky. Třeba paličku vícekráte v ohništi rozžhaviti a opětovati 
vzdělávání pod samokovem tři- neb čtyřikráte, pak teprvé kují se z paliček 
pruty železné, jež přivádí se k rozmanitému. účeli do obchodu.

Zkujňováním v ohništích dobude se velmi pevného, čistého a drobno- 
zrného železa, kteréž hodí se výtečně k výrobě cementové a lité oceli. Ač
koliv jest způsob tento mnohem dražší zkujňování anglického v pecech pla
menných, přece se užívá jeho všude tam, kde dlužno docíliti železa čistšího, 
prostého křemíku, síry atd., neboť železo zkujňuje se jím při teplotě vyšší, 
jakové není hutník s to dosíci v plamenicích. K hotovení lepší oceli a vůbec 
oceli takové, z níž robí se jemnější nástroje, beře se železo zkujněné v ohni
štích. V ohništích zkujňuje se železo v Švédsku, Slezsku, Štýrsku, Vestfál
sku, Belgii a Francii.

Zkujňování litiny v plamenicích, pudlování, čili zkujňování anglické. Ač
koliv zkujňováním v ohništích dobude se železa nejlepší jakosti, přece způsob 
ten méně jest v užívání způsobu anglického, jímž arci nezíská se železa v té 
míře čistého a hutného; poněvadž jest lacinější, nevyžaduje tak dobrého a 
čistého materiálu, jako způsob předchozí a železo prutové jím dobyté hodí 
se přes to k přerozmanitým předmětům, při nichž nehledí se tak na čistotu 
železa samého, jakož více na jeho pevnost a trvanlivost.

Již v předešlém věku, v letech 1784—87, dály se v Anglicku rozličné 
zkoušky, zdaliž by nedalo užiti se k zkujnění železa uhlí kamenného a pecí 
plamenných, avšak zkoušky ty nevedly k uspokojujícímu konci. Teprvé později 
podařilo se Cortovi a Parnellovi způsob tento v té míře zdokonaliti, aby dálo 
se zkujnění s prospěchem nejen co do jakosti železa, nýbrž i co do úspory 
paliva. Paliva lze užiti k pudlování jakéhokoliv, poněvadž nestýká se litina 
přímo s ním. Litina nalézá se na nístěji odděleném od roštu, kde spalují se 
hmoty rozmanité. Od nějaké doby počínají s prospěchem užívati k zkujňo
vání plynů z generátorů. Pudlování litiny provozuje se všude, kde uhlí dře
věné jest drahé, kde zkovují se rudy pomocí kokův neb ulili kamenného. 
Litina šedá, jíž se z vysokých pecí, kde zkovují se železné rudy pomocí koků, 
nejčastěji a výhradně dobývá, nehodí se přímo k pudlování; dlužno odstraniti 
z ní škodné přimíšeniny, zejmena křemík a síru, což docílí se nejlépe běle
ním. K bělení takovému užívá se přerozmanitých pecí, kteréž spočívají však 
na témže základu. Z roztopené litiny hledí se větrem horkým a rozličnou 
přísadou odstraniti škodné přimíšeniny, načež se litina roztopená náhle ochla
zuje, čímž zbělá.

Bílá litina rozpaluje se ve zvláštních místnostech a přivádí se po té do 
plamenice. Plamenice neb pec pudlovací (viz obr. 27. a 28.) jest následovně 
upravena: F  jest plamenník, v němž jest rošt, na kterém rozdělává se oheň, 
jenž spravuje se otvorem zvláštním, kterýž jest umístěn nad roštem; A  jest 
nístěj pudlovací, oddělená od roštu nízkou zdí čili lávkou, kteráž chrání ní- 
stěj před horkem příliš náhlým. Nad lávkou jest otvor, jímž šlehá plamen 
k nístěji, jsa v náležitém směru udržován nízkým klenutím nístějovým. D  a E  
jsou otvory k dílu, kteréž jsou zavřeny železnými dvířkami a dávají dělníkům
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Obraz 27. a

přístup k nístěji, aby tam mohli konati rozličné potřebné práce. Novější do
bou tvoří dno nístěje železná deska, pod níž obíhá studený vzduch a nad níž 
oběma lavkama běží dutý litinový věnec, jímž ustavičně protéká studená voda. 
Na nístěji nalézá se pak vrstva sestavená z rozbitých strusek; B  jest plocha,
po níž odtékají strusky otvorem c. Mezi nístějem a plochou B  nalézá se ně
kdy druhá lávka, kteráž zabraňuje kovu vytéci po ploše nakloněné čili
capouchu B. Komín C slouží k odvádění plynů, jakož i k zjednání dosta

tečného tahu; nahoře bývá 
přikryt zvláštní deskou, 
kteráž slouží k spravo
vání přístupu vzduchu. Pec 
plamenná staví se z ohni
vzdorných kamenů a jest 
zvenčí obložena silnými liti
novými deskami, jež jsou 
sevřeny železy, jimiž drží 
se pec.

Často nalézá se na mí
stě plamenníku generátor. 
Kde užívá se k zkujňování 
plynů z generátorů, plynu 
kamenouhelného nebo plynů 
kychtových (viz obraz 29.), 
rozpalují se tyto v ohrnuté 
rouře A  horkem pece pálací.

Dříve nežli počne hut
ník pudlovati (od anglického 
slova to puddle =  míchati), 
nechá pec rozpáliti, aby roz- 
topila se vrstva strusky, na
lézající se na nístěji. Po té 
nechá se pec vychladnouti, 
aby strusky stuhly. Zkuj
ňování samo provádí se ná
sledovně : Dělník posype dno 
nístěje vrstvou přísady oky- 
sličovací, sestávající z kou
sků strusky, okují, od
padků od předchozího zkuj- 
něn í; po té pec silně se roz
pálí a otvory pro dílo naloží 
se na nístěj 3 —4 centy bílé 
litiny najednou, načež ztu- 
žuje se horko při úplném 
tahu , až železo změkne a 
ztěstnatí. Stalo-li se, zmír
ňuje se tah neb přerušuje 
se úplně. Změklé železo roze- 

stírá se dlouhými hřebly, jež prostrčí se otvorem dílovým, po nístěji, obrací a 
míchá se se struskami. Dvířka k upravování ohně jsou při tom pootevřena a 
šoupátko zavřeno, aby šel teplý proud vzduchu k železu. Pokračuje se usta
vičně v obracení a míchání, při tom dotýká se uhlík litiny s okujemi (jež 
tvoří še spálením železa) a s kysličníkem železnatým strusek, spaluje se ky
slíkem jich a objevují se tudíž na kašovitém železe modré plaménky, železo
tuhne vždy víc a více a řeřaví konečně barvou světlou; ku konci jest železo

12*

ooraz 28. Pec pudlovací.

Obraz 29. Pec pudlovací topená plyny kychtovými.
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jaksi písečnaté. Je-li zkujňování (ve 2—21/2 hod.) skončeno, přituží se horko 
rychle clo bílého žáru, aby se svařilo železo po nístěji roztroušené clo větších 
kusův nebo-li paliček, z nichž vymačkává se válci neb samokovy struska při
míšená. Ye 24 hodinách lze tímto způsobem zkujniti 36—40 centů litiny 
bělené, z níž nabývá se 71 — 80°/0 železa kujného; na každý cent tohoto jest 
třeba centu kamenného uhlí. Dobrota pudlovaného železa závisí hlavně od 
pravidelného spalování uhlíka v celé hmotě, tudíž aby palička čili vlk obsa

hovala ve všech mí
stech stejné množ
ství uhlíku. Podlé 
toho, jaké jakosti má 
zkujněné železo býti, 
má-li býti zrna jem
ného neb hrubšího, 
doznává zkujňování 
anglické rozmani
tých proměn. Ačko
liv neodstraní se 
pudlováním veškeré 
znečistěniny z litiny, 
rozmáhá se přece 
způsob tento každo
denně šíře, neboť 
poskytuje i ze špatné 
litiny a méně dobré
ho paliva poměrně 
dosti dobrého žele
za kujného, než to 
možné při zkujnění 
v ohništích, a zkuj
ňování v ohništích 
nebylo by nikterak 
s ohromné to množ
ství železa, jehož 
potřebují železnice 
a strojnické dílny.

Jelikož s palička 
čili vlk, jichž se 
dobylo pudlováním, 
jsou struskou v té 
míře znečištěny, že 
by takové železo ne
dalo se ihned v pru
ty, drát a plech pro
měniti, dlužno je 
dříve vzdělávati neb 
cvanhovati. Cvan-

hování provádí se bud pomocí parných samokovů, bud pomocí zvláštních 
strojů mačkacích aneb konečně též pomocí válcův cvanhovacích.

Pdm é samokovy jsou vynálezem anglickým, neboť r. 1838 byl prvý 
samokov pohybovaný parou sestrojen ocl anglického inženýra Nasmytha. 
Nasmythův samokov (viz obr. 30.) skládá se z parného válce A , ve kterémž 
pohybuje se písť, jejíž táhlo prochází tak dolejším dnem válce, aby nižádná 
pára unikati nemohla; na táhlu jest pak upevněn těžký litinový beran I?, do 
něhož jest z dola zasazen ocelový kus C. Pod beranem nalézá se nákov

Obraz 30. Samokov Nasmythfiv
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pevně pomocí šroubů v půdě hutné umístěný. Má-li samokov činiti, otevře 
se pákou, kteráž jest upevněna na lešení, ve kterém se beran pohybuje a jež 
ulito jest ze železa, zámyčka, uzavírající přístup páry pod píst, píst počne se 
zvedati, čímž i beran výše se pohybuje a to do té doby, pokud nevypustíme 
páru z válce, načež začne beran plnou silou padati. Otevře-li se zámyčka, 
jíž pára se z válce vypouští, toliko z části, padá beran méně rychle, zavře-li 
se zámyčka ta úplně, přestane beran padati právě v tom místě, kde si toho 
přejeme. Samokovem Nasmythovým může dělník v té,míře vládnouti, že jest 
s to, s jedné strany rozdrobiti rázem i nejtvrdší hmotu a s druhé strany 
může rozlousknouti i ořech, aniž by jádru uškodil. Kdežto samokovy, kteréž 
pohybují se silou vodnou, padajíce opisují oblouk kruhový — tudíž neúčin
kují celou tíží, činí samokovy parné naproti tomu kolmo, rázy dějí se plnou 
silou a pád jich beranu může v libovolné výši se zastaviti.

Samokovu Nasmythovu lze toliko vytýkati, že táhlo litinové Častými rázy 
křehne a zhusta stává se, že se láme a třeba je pak jiným nahraditi, čímž 
práce drahnou dobu se přerušuje. John Condie hleděl proto obejiti se bez 
táhla pohyblivého a sestrojil r. 1846 samokov párný o pohyblivém válci pár- 
ném, jehožto píst a táhlo spočívají v lešení litinovém, kteréž nalézá se upev
něné pomocí šroubů v půdě hutné. Párný válec ukončuje se beranem ocelo
vým, kterýž způsobuje pádem svým ráz. Pára vnikající do válce zvedá válec 
do jisté výše, kteráž spravuje se zámyčkami, jež nalézají se v rouře, která 
vevádí páru do válce; když vypustí se z válce pára, padá válec vlastní tíží 
a naráží na nákov tolikéž ocelový.

Berany samokovů párných bývají 100 i více centů ztíží. Krupp, zna
menitý továrník výrobkův železných v Essenu, zhotovil nedávno samokov, 
jehož beran váží tisíc centňv; on jím kuje tlusté plechy, jimiž pokrývají se 
lodě obrněné.

Kdežto samokovy párné ohromným rázem vytlačují strusku z pór vlku 
čili paličky, stroje mačkací paličku takřka lisují, any působí delší dobu, 
kdežto samokovy činí okamžitě. Stroje mačkací vzdělávají paličky rychleji, 
strusku odstraňují dokonaleji a nevyžadují tak hbitých a cvičených dělníkův 
jako samokovy. Kdežto se vzdělá palička samokovem teprvé po 60—80 sekun
dách, strojem mačkacím naproti tomu učiní se totéž za 12 — 15 sekund. Nej
obyčejnější stroj takový jest Bnrdenův mlýn, kterýž skládá se z dvou částí, 
totiž z podstavy neckovité, na jíž povrchu běží rovnoběžně žebra železná, 
v neckovitém prostoru pohybuje se volně dutý válec litinový, jehož povrch 
tolikéž jest ostrými žebry opatřený. Prostor mezi válcem a neckovitou pod
stavou slouží k vymačkávání paličky. Jelikož se válec sbližuje k jednomu 
kraji pláště, vzniká na jedné straně prostor větší, jímž nakládá se palička do 
mlýna. Poněvadž válec as 25krát v minutě se otáčí a prostor čím dále tím 
užší jest, vymačkává se struska z paličky dosti dokonale. Jednodušší ještě 
jest stroj mačkací nůžkový čili alligator. Alligator podobá se se strany 
ohromným nůžkám, skládaje se z dvojramenné páky, jejíž delší rameno spo
jeno jest pomocí kliky s párným strojem. Kratší rameno tvoří širokou desku 
ocelovou, kteráž tlačí, když stroj činí, na plochu ocelového nákovu. Paličky 
připravují se na nákov a neustále se obracejí; čím více blíží se k ose páky, 
tím dokonaleji mačkají se.

Neustále rozmáhající se průmysl potřebuje velikého množství kujného 
železa, jehožto vzdělávání pomocí samokovů neb strojů mačkacích děje se dosti 
pomálu, pročež dlužno hleděti k tomu, aby cvanhování paliček dálo se rych
leji, a tu ukázaly se býti stroje válcové nejvýhodnější. Každá osnova válcův 
cvanhovacích, čili stroje válcového, sestává ze dvou sloupů litinových, jež jsou 
opatřeny šrouby a pánvicemi a dvěma neb třemi válci nad sebou položenými; 
sestavení dvou neb tří válců slově garnitura. Sloupy jsou spojeny vespolek 
silnými pruty o šroubech nebo závlačích a přidělávají se velmi pevně k silným
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práhům, nebo k veliké desce litinové, jež sama jest k práhům přišroubována. 
Jest třeba, aby základy byly velmi pevný a práhy úplně obezděny k uvaro
vání pohybů postranných nebo slehnutí se. čepy, o něž otáčejí se válce, 
chodí v pánvicích bronzových a udržují se se strany a s vrchu v poloze své 
též pánvicemi takovými. Při každém sloupu jest železný šroub o plochých 
závitech, jenž chodí v hnízdě bronzovém a jímž upravuje se postavení válců 
vespolek. K cvanhování beře se někdy jediná osnova válcová, ve kteréž 
koná se válcování předběžné (t. j. vymačkávání strusky). Osnova tato nalézá 
se nejblíže u síly hnací. Pohyb převádí se na válce kladnicemi, jichž osy 
jsou s osami válců v jedné přímce položeny. Válce rozpalují se značně, dílem

od žhavého že
leza , dílem sil
ným třením, a 
ochlazují se tu
díž vždy zas prou
dem studené vo
dy. K veškerým 
částem strojů vál
cových jest tře
ba litiny nejlepší, 
zvláště litina k 
válcům budiž vel
mi pevná, jinak 
lámají se válce 
snadno. Též jest 
třeba, aby litina 
válců měla zrno 
co možná nejdrob
nější, neboť jenom 
tehdáž má hlaze
ný povrch válců 
delší trvání a není 
při něm třeba ča
sté obnovy. Nej
lépe prospívá tu
díž, lijí-li se válce 
do kadlubů liti
nových, uvnitř vy
mazaných tuhou; 
sestávajíť pak na 
povrchu z litiny
bilé, nad míru
tvrdé, a uvnitř z 
litiny šedé, velmi 
pevné. Aby tyče 
zabírají do sebe;

stružky válců na železo kulaté a čtvercové jsou na soustruhu v ten způsob 
vydlabány, že má každý z válců nad sebou ležících po polovici stružky. 
Stružky oněch přiléhají vždy k sobě, jinak mají se však věci při těchto, po- 
šine-li se některý válec stranou. Aby se srovnávaly stružky na železo okrou
hlé a čtvercové, učiní se opatření, že konce válců zabírají tak do sebe, jako 
válce na železo ploché.

Cvanhování ve válcích děje se tak, že dělník u válce chopí se vlka kle
štěmi a strčí jej do stružky prvé, jež má podobu vejčitou. Pomocník, stojící
po druhé straně, přijme vlka a podá jej zpět přes válec vrchný. Prvý dělník

Obraz 31. Válcování šínfi železných.

byly rozmanitého průřezu, jsou na válcích stružky, kteréž
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vezme jej zas, otočí jej o čtvrtinu a pouští jej opět stružkou, aby se stlačil 
kolmo k směru dřívějšímu. (Yiz obr. 32.) V tom otáčení pokračuje se ně
kolikrát. Když byl vlk třikrát neb čtyrykrát prošel stružkou prvou, pouští se 
několikrát stružkou druhou, jíž stlačuje se ještě více a prodlužuje se též. Po 
té prochází vždy jednou každou z následujících stružek obloukovitých a ko
nečně dvakrát tou, jíž končí se práce, buď aby zůstal prut v té podobě, nebo 
aby se mu dala podoba plochá; vždy dbá se o to, aby se otočil při každém 
projitívO čtvrtinu.

Železo takto upravené krájí se nůžkami, skládá se do svazkův a sváří se.
Nůžkami rozstříhají se surové šíny na ploché tyče, které svážou se do 

svazkův a po té svařují se v peci svařovací, načež teprvé se spracují na plechy, 
dráty a td .; též stříhají a zarovnává;í se jimi pruty, plechy atd. Velké nůžky 
skládají se z lešení, v němž nůžky vlastní jsou upevněny; svrchnou částí pro
chází osa, o kterouž otáčí se pohyblivé ostří nůžek, kteréž jest zhotoveno 
z dobré oceli a jedním koncem s tyčí spojeno, kteráž jest upevněna na pár- 
ném stroji a uvádí rameno v pohyb. Ostří třeba pozorně upevniti, aby po
hybovalo se vždy kolmo proti ramenu nepohyblivému, tolikéž ostřím opatře
nému. Na jemnější druhy železa třeba vzíti nůžky menší o rychlejším 
pohybu.

K svařování slouží vyhne kovářské, obehnané postrannými zděmi a při
kryté plochým klenutím. K topení užívá se buď uhlí, tu dlužno šetřiti železa, 
aby nestýkalo se s palivem, jelikož toto obsahuje kyz vtroušený; aneb kokův.

Častěji, než ve výhních, děje se svařování v pecích svařovacích. Tyto 
jsou nízké plamenice s velikým, plochým roštem, aby tuhý výhřev docíliti se 
mohl; nístěj jest posypán pískem a práškem kokovým. Svazky železné kla
dou se na nístěj, pak zavrou se všecky otvory pece a spravuje se oheň velmi 
opatrně, aby nevyšel nad teplotu svařovací. Rozehřáté svazky dávají se do 
válců, kde nakládá se s nimi podobně jako s vlky, což lze opakovati dvakrát 
i třikrát. Ztráta železa v peci svařovací jest veliká; obnáší s 10%; na cent 
železa vspotřebuje se 70—80 liber uhlí kamenného.

Železo svařené a válcované připravuje se v strojích válcových dokona
lejší úpravy, než právě popsané, pro užívání v průmyslu a obchodu. Jelikož 
jest třeba tyčí železných rozmanitých tlouští, průměru většího, menšího, prů
měru bud čtvercového, kruhového atd., dlužno vzíti válce, na nichž stružky 
takové nalézají se vydlabány. K tomu konci nalézá se ve strojírnách mnoho 
válců, kteréž dají se přiměřeným způsobem na stroji válcovém vystřídati. 
Stroj válcový pro dokonalejší druhy železa sestává z velkého množství válců, 
kteréž jsou upraveny podlé toho, zdaliž se jimi má na př. leštiti, srovnávati 
atd., rozmanitým způsobem. Obyčejně nalézají se v osnově tři válce nad se
bou, neboť dlužno zde práci zrychliti, aby mohlo se vytáhnouti železo jedním 
žárem. Při válcování pouští dělník prvý prut, jakmile jsou kleště 6—8 palců 
vzdáleny od válců, pomocník chápe se prutu, jakmile vyniká ze stružky a 
táhne jej ven. Když vyšel ze stružky, vrací se přes válec. Hotové pruty 
rovnají se ještě tím způsobem, že, pokud řeřaví rudě, dávají se na plát rov- 
nací a přitloukají se dřevěnými kladivy do roviny. Po té odřezávají se ne
rovné konce prutů nůžkami nebo pilou kruhovou a jsou již hotovým zbožím 
obchodným. Odřezky svaří se na novo a poskytují výborné železo.

Plech železný, plech černý, robí se z železa měkkého a tažného. Toto 
dlužno k tomu konci vyváleti na ploché, dlouhé pruty. Z prutů dobude se 
plechu buď kováním pomocí samokovů, buď válením v stroji válcovém. Roz
pálené pruty rozdělují se sekáčem na klopy, kteréž se kují dle staršího spů- 
sobu samokovem as 4 centy těžkým. Aby železo rychleji se šířilo, jest ko- 
vadlo polovypuklé. Nahřáté klopy vykují se na dvojnásobnou šířku; u pro
střed se ohnou po té a ohyb se srazí jedním rázem. Kusy ohnuté a nahřáté 
tlukou se nyní opět na šířku dvojnásobnou, dříve na předném kraji, po té na
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ohybu, což slově rovnání; namočí se clo smíšeniny z hlíny, křídy, uhelného 
prášku a vocly, usuší se a silněji se rozpálí, načež tluče se několik nad se
bou položených klopů. Svazky Sklopů se nahřívají a pozorně pod kladivem se 
obracejí. Povlak hliněný chrání plech před okysličením. Když klopy jsou 
dosti dlouhé, pak ještě jednou se nahřejí a samokovem vyrovnacím se rozbíjí 
a hladí. Potom tlukou se klopy kladivem dřevěným, aby se vyrovnaly ne
stejné zvýšeniny. Kování plechu daří se velmi nedokonale, protož robí se 
plech nyní vůbec válcováním.

Stroje válcové skládají se k tomu konci z dvou hladkých válců, kteréž 
mají tlusté válcovité čepy, jež chodí v pánvích litinových, mosazí neb mědí 
vyložených. Obyčejně zůstává válec zpodný stále v témž položení a válec 
vrchný přibližuje se k němu, jak toho třeba, aby se ustanovila šířkou mezery 
tloušťka čili číslo plechu. Tloušťka tato zmenšuje se po každém průchodu 
klopu šrouby stavěcími nebo též klíny šroubovými, jimiž tlačí se zhlavíčko 
válce níž. Vrchný válec sám pak jest držán zpruhami nebo pákami, aby ne
mohl nikdy spadnouti na zpodný. Plech vyválený nahřívá se po čas válco
vání několikrát ve zvláštní peci, aby neztvrdl příliš a zachoval se stále při 
teplotě, kteréž vymáhá válcování; načež srovná se do svazků a stlačí se lisem 
hydraulickým; po té se nůžkami krájí a srovnává. Aby plech železný nereza

věl, pak by nabyl příjem
nější podoby, povléká se 
vrstvou cínu neb činku a ta
kový slově pak bílým ple
chem.

Dráty robí se z železa 
tuhého, pevného a v lomu 
jemnozrného. Do drátoven 
beře se železo válené v pruty 
tenké. Takové pruty se na
hřívají v peci svařovací a po 
té válcují se mezi válci, či
nícími 200—230 oběhů za 
minutu, ve hrubý drát. Touto 
prací železo křehne a tvrdne; 
vypálením ale tyto vlastno
sti opět mizejí, protož lze i 

nejtenší drát železný táhnouti; avšak prací touto se tratí velmi mnoho 
žeieza okysličením jeho, protož tenší drát jest mnohem dražší tlust
šího. Aby dráty válcované se ztenčily, dlužno je protahovati plotničkou 
ocelovou, opatřenou rozličnými děrami dokonale okrouhlými a dobře vyleště
nými. Plotnička slově provlak čili provlaka; budiž zhotovena z velmi tvrdé 
oceli, aby odolala tlaku a tření protahovaného drátu. Kde robí se dráty pro 
nástroje hvězdářské, dlužno díry v pro vlaku opatři ti pouzdrem z nerostů velmi 
tvrdých (démantu, rubínu, safíru), aby tím snáze odolala provlaka tření a po
skytovala drát stejné tloušťky.

Drát válcovaný zostří se na jednom konci a protáhne se provlakou buď 
kleštěmi, jež spojeny jsou s táhlem a s pákou, kteráž jest stlačována střídavě 
palci hřídele, čímž drát se vytahuje pohybem drhacím aneb pomocí kolmého, 
okolo své osy se otáčejícího válce. Pomocí kleští dobude se drátu neúhled- 
ného, jelikož kleště na něm vytiskují své zuby; protož kleští se potřebuje 
pouze k hrubým drátům.

Lepšího drátu dobude se, když svíjí se drát pomocí válce (viz obr. 32.), 
neboť chod jest zcle nepřetržený a drát tudíž stejné jakosti. Lavice taková 
k tažení drátu skládá se ze svijáku A, z provlaku /?, z kolmého válce C, na 
nějž navinuje se drát z hřídele pudného D.
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Čím tenší má býti drát, tím více děr musí projiti vprovlaku. Obyčejně 
nalézá se více provlaků vedlé sebe a drát přechází střídavě z jednoho do dru
hého, až nabývá patřičné tloušťky, čím menší rozdíl jest v průměrech jedno- . 
tlivých děr, jimiž vede se drát v pořádku posloupném od širších k užším, tím 
snadněji se tažení jeho daří, tím méně se trhá; rozdíl průměrů jednotlivých 
děr neměl by více J/]0(, palce obnášeti.

Když byl drát několikrát vytažen těsnějšími děrami, dlužno jej vypáliti, 
aby měkkost svou zachoval. To děje se buď na výhni uhlím dřevěným, jehož 
žár rozněcuje se měchem aneb v peci vypalovací. Drát vytažený dává se do 
plechových beden, v nichž nechá se znenáhla ochladnouti. Aby odstranily se 
okuje s povrchu drátového, cídí se drát v bednách, deskami olověnými vylo
žených, pomocí rozředěného roztoku kyseliny sírové. Cíděný drát omývá se 
ve vařící vodě. Cídění drátu dlužno v krátkém čase provesti, jelikož drát 
jím křehne. Má-li míti drát čistý, lesklý povrch, vede se z provlaku nejprvé 
přes hadr, namočený v lněném oleji; po té navíjí se na válec, nalézající se 
v kádi, naplněné vodou, kvasnicemi pivnými, rozředěnou kyselinou sírovou a 
skalicí měděnou; na povrch tekutiny té dá se něco oleje. Drát takový ne- 
křehne více a potahuje se slabou vrstvou mědi, kteráž chrání jej před oky- 
sličením a dodává jemu pěkné barvy.

Dráty třídí se podlé tloušťky, po té svíjí se do věnců, kteréž odevzdá
vají se z drátoven do obchodu. Nejtenší drát železný nalézající se v obchodu 
má průměr Vise palce.

Nejlepšího plechu a drátu poskytuje železo zkujněné v ohništích. Další 
vzdělávání železa kujného, ku př. na rozmanité nástroje, hřebíky, řetězy, ná
dobí a t. d. neděje se více v hutích, nýbrž v samostatných závodech, pročež 
nebudeme o tom zde více se šířiti.

Odpadky při vzdělávání železa kujného, staré železo a t. d., svážou se 
a svazky svařují se ve zvláštních pecích; odpadky dávají železo výtečné ja 
kosti. Menší odpadky, piliny železné a t. d. přidávají se k rudě a vzdělávají 
se ve, vysoké peci.

Železo kujné liší se od litiny tím, že obsahuje toliko OT —O5°/0 uhlíka,
že jest svařitelné, tažné, měkké a sotněji roztopitelné. Dobré železo má buď
barvu světle šedou a skrovný lesk, nebo tmavošedou a silný lesk. Jest-li 
železo šedé a lesku mdlého, tak jest lámavé v horku (což sluší hledati v při
míšené síře, arsénu a mědi); je-li železo bílé a silně lesklé, bývá velmi křehké 
a lámavé v studenu (od přimíšeného kostíka). Z hladkého povrchu a ostrých 
hran prutu železného lze souditi o dobré jakosti železa. Abysme poznali, 
je-li železo v studenu lámavé, uhodíme prutem železným silným rázem na 
kovadlo; tu nesmí dobré železo se rozlomiti. Složení železa kujného jest 
vláknité, lomu hákovitého, jenž mění se opětovaným tlučením a otřásáním 
v zrnitý, čímž křehne železo. Pročež třeba tyče železné mostů řetězových, 
jež podrobeny jsou otřásání, častěji za nově překované vyměňovati. Ponoří-li 
se žhavé železo do studené vody, nekřehne, netvrdue značně a nepozbývá 
kujnosti své. Taví se žárem 1500 stupňů. Pevnost jeho jest tak znamenitá, 
že tyč o průměru čtverečného palce udrží s 70,000 liber nákladu, nežli se 
přetrhne.

Dobývání oceli. Ocel jest sloučenina železa s uhlíkem, kteráž jest roz- 
topitelna jako litina a svařitelna jako železo kujné; liší se však od obou
hlavně množstvím uhlíka, jež v sobě drží, a tím že jest kalitelna. Kdežto
dříve se považovala ocel výhradně za sloučeninu železa s 1— 1*8°/0 uhlíka, 
má se za naší doby spíše za smíšeninu rozličných sloučenin železa a kladně 
elektrických kovův (zvláště manganu, niklu, chrómu, volfrámu. hliníka, rhodia) 
s některými nekovy (křemík, dusík, kostík, síra), z nichž prvé místo náleží 
uhlíku. Při výrobě oceli hledí se výhradně k tomu, aby železo sloučilo se 
s patřičným množstvím uhlíka; na látky ostatní, kteréž zastupují uhlík, ne-

J a h n o v a  Kronika práce. Díl IV.



98 O železe a jeho průmyslném vzděláváni.

ohlíží se hutník, ano není ještě známo, zdaliž látky ty zlepšují ocel pouze 
přítomností svou, aneb tím, že při výrobě oceli odporují sloučení se železa 
s látkami škodnými (s kostíkem, křemíkem a sirou). Množstvím uhlíka, kteréž 
obsahuje ocel, zaujímá místo uprostřed mezi železem kujným a litinou. Ob- 
sahuje-li ocel 0 ‘6°/0 uhlíka, blíží se velice ještě železu kujnému, neboť jest 
měkká a nenabývá kalením takové tvrdosti, jakouž má ocel uhlíkem bohatší. 
Čím více obsahuje ocel uhlíka, tím jest sice tvrdší; avšak větší tvrdostí 
stává se zase křehčí, méně tažnou a svařitelnou. Nejlepší druhy oceli drží 
v sobě průměrně l*5°/0 uhlíka; skutečně má hutník takové množství uhlíka 
v oceli na zřeteli, neboť hledí, aby práce jeho tak se dála, by ocel vždy jen 
to množství obsahovala. Když by ocel neobsahovala patřičné množství uhlíka, 
obsahují-li některé druhy jeho více a jiné zas méně, tu svaří hutník oba druhy 
a vzdělává je mezi válci aneb pod samokovy do té doby, až obsahuje ocel 
průměrné množství uhlíka. Ocel dobývá se podobně jako železo kujné, buď 
přímo z rud aneb z litiny; vedlé toho též žíháním železa kujného s uhlím 
dřevěným, tak zvaným cementováním.

Z  rud dobývá se ocel již od věků dávno minulých. Rudy železné sluší 
vzíti té nejlepší jakosti; co palivo sloužiž pouze dřevěné uhlí. Palivo iv rudy 
umístí se v nízké peci šachtové a plamen se rozněcuje dmychadlem. Železo 
sloučí se v žáru pecném s uhlíkem a vylučuje se v zrnkách, kteréž se sva
řují v kus čili vlk, jenž se spracuje dále jako železo kujné. Ocel tato, čili 
ocel přirozená, jest výtečné jakosti, avšak pro velkou ztrátu paliva velmi 
drahá; pročež provozuje se výroba oceli z rud toliko v krajinách bohatých 
výtečnými rudami a uhlím dřevěným. Francouz Ckénot hleděl způsob tento 
zlepšiti, což se podařilo jemu následovně: Rudy rozbité na malé kousky a 
smíšené s práškem uhelným zkoví se v nístěji pece plamenné a železo nasytí 
se uhlíkem za obmezeného přístupu vzduchu. Kusy železa zkověného rozbíjí 
se po té a rozdělují se na více druhů podlé množství uhlíka, jež v sobě drží. 
Stejnorodé kusy se rozmílají; prášek železný mísí se s uhlím a burelem, stla
čuje se v kadlubech válcovitých a taví se po té v kelímkách, čímž dobude se 
ihned oceli lité. Způsob Chénotův lze upotřebiti toliko při rudách čistých, 
zvláště ocelku a haematitu. A. Thoma užil způsobu Chénotova k dobývání 
železa surového; podlé něho dlužno rudy železné ve zvláštních pecích zkoviti 
a zkověné železo opět v jiných pecích taviti; zdá se, že způsob ten se roz
šíří, jelikož poskytuje železa výtečného.

Z  litiny, surového železa, lze dobyti oceli více způsoby, kteréž všecky 
směřují k tomu, aby se spálil nadbytečný uhlík v litině v době co možná 
nejkratší. Spalování uhlíka dlužno dříve přítrž učiniti, nežli při zkujňování 
železa, aby zůstalo tolik uhlíka s železem sloučeno, mnoho-li dobrota oceli 
vymáhá. Spalování uhlíka docílí se zde lépe pomocí strusek bohatých ky
sličníkem železnatým, nežli pomocí kyslíka vzdušného. Velmi mnoho záleží 
na čase, kdy třeba spalování uhlíka přítrž učiniti, a to lze zkušenému dělníku 
poznati podlé úkazů, o nichž zde šířeji pro rozsáhlost předmětu mluviti nelze.

Dobývání oceli v ohništích vymáhá především čistějších druhů surového 
železa a laciného uhlí dřevěného. Tímto způsobem dobude se oceli, mající vý
tečné vlastnosti, jakových při oceli cementované nikdy nelze v takové míře do- 
cíliti. Litina budiž bílá, lesknatá, vláknitá neb pórovitá; litina šedá špatně 
se zkujňuje a poskytuje ocel, hodící se toliko k hrubším nástrojům. Ohniště 
jsou tatéž, jakových užívá se k dobývání železa kujného, práce jest tolikéž 
podobna s následujícími odchylkami: Litina roztaví se za slabého větru a pří
sady strusky na mangán bohaté. Železo nechá se nenáhle taviti a nezvedá se 
nad formu. Roztápění housek litinových dlužno provesti pomalu za přísady 
strusky kyslíkaté. Roztopená litina jest po delší dobu řídká, znenáhla tuhne 
a těstnatí. Těstnatá látka vzdělává se pod samokovem, vydělává a přetápí se. 
Zkujnění oceli vyžaduje dvakrát tolik paliva, co zkujnění železa prutového.
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Podlé způsobu toho dobývá se ocel v Štýrsku, Korutanech, Krajině a Tyrolsku; 
litina bývá z ocelku zkověná, tudíž ocel z ní zkujněná jest výborná a hodí se 
zvláště na výrobu per, řezacích nástrojů, pil, pilníkův atd. V rozličných zemích, 
kde se podlé způsobu toho ocel zkujňuje, děje se práce tato s rozmanitými 
odchylkami, kteréž mají původ hlavně ve zvyku a jsou si více neb méně 
podobny.

Od roku 1850 počala se zkujňovati litina na ocel pudlováním v pecích 
plamenných. Pudlovaná ocel jest sice laciná; nemá ale tvrdost a vůbec tak 
dobrých vlastností, jak ocel zkujňovaná v ohništích. Jestliže však se vezme 
litina čistá, jsou-li plamenice patřičně sestrojeny, a děje-li se práce pozorně, 
dobude se oceli, kteráž zastupuje všudež ocel zkujněnou v ohništích. Nejlépe 
jest, beře-li se k pudlování litina lupenatá, vláknitá a mangánem bohatá, ne
boť mangán má větší slučivosf s uhlíkem nežli železo, tudíž železo, jež obsa
huje dosti mangánu, snadněji slučuje se s uhlíkem. Pec pudlovací na ocel 
jest téhož tvaru, jakové užívá se k zkujňování železa měkkého. Nístěj peci 
té jest pokryt struskami. Do peci nakládá se najednou 3—372 centu litiny 
a přisazují se strusky, bohaté na kysličník železitý, pak burel, sůl kuchyňská 
neb kazivec; načež ztuží se žár, aby se roztavila litina při teplotě co možná 
nejvyšší, neboť pak jest řídká a nesnadněji uhlíka se zbavuje. Litinou se 
ustavičně míchá; za tři čtvrtě hodiny zmírní se přístup vzduchu, čímž litina 
houstne. Těstnatějící hmotou míchá se drahnou dobu, až tvoří ocel kavalky 
sněhobílé, podobné karfiolu. Tu zamezí se úplně přístup vzduchu a ocel beře 
se na hole železné, na nichž ulne co vlk neb palička. Paličky se dávají do 
pecí svařovacích, kdež se vytápějí dříve nežli se cvanhují a dále vzdělávají. 
Pudlování oceli vymáhá více kamenného uhlí, nežli pudlování železa měkkého, 
ztráta železa jest však menší. Na cent oceli počítá se průměrně cent a 30 
liber uhlí kamenného. Za 12 hodin vzdělá se 21 centů litiny na ocel. Ocel 
pudlovaná jest laciná a hodí se k vyrábění předmětů, již vyžadují více tvrdosti 
nežli pevnosti; zvláště užívá se jí k dobývání lité oceli.

Když žíhá se litina v uzavřeném prostoru s látkami, na kyslík boha
tými, spaluje se čásť uhlíka a tvoří se z litiny ocel. Na základě tom spo
čívá zkujňování litiny na cestě suché, čili dobývání oceli Tunnerovy. Výtečný 
hutník Tunner, profesor a ředitel hornické akademie v Ljubině, vynalezl způ
sob dobývání oceli, kterýž vyznamenává se ladností, jakož i výtečnou jakostí 
získané oceli. Litina bílá, pomocí dřevěného uhlí z ocelku dobytá, lije se na 
pruty, 7—9 čárek ztlouští. Pruty ty rozdělují se na menší části, dávají se do 
skříní peci cementovací spolu s burelem, červenou rudou železnou, okujemi a 
ocelkem; když jest skříň téměř plna, pokrývá se pískem křemenitým, kterýž 
propouští vzduch k železu. Skříně žíhají se po té 15—35 dní, načež zkuj- 
něné pruty se vybírají a skříně se znovu naplňují. Nejlépe proměnily se 
v ocel pruty, ležící v skříni nejvýše a nejníže, prostřední čásť skříně obsahuje 
pruty, jež dlužno ještě jednou zkujňovati. Litovati jest, že dobude se oceli 
velmi nestejně s uhlíkem spojené; tudíž dlužno pruty stejné jakosti tříditi a 
zvláště vzdělávati. Ocel Tunnerova jest čistší oceli přirozené neb surové, ana 
není struskou pomíšena. Tato ocel jest velmi tvrdá a houževnatá.

Na témž základě spočívá výroba oceli TJchatiovy. Uchatius byl setníkem 
dělostřelectva v rakouském vojště; podařilo se mu objeviti, že litina nejlépe 
dá se zkujniti, když jest jemně zrněna; čím menšího jest zrna, tím lepší po
skytuje oceli. Litina bílá taví se v kelímkách, po té lije se do nádoby vodou 
naplněné, jížto koštětem ustavičně se míchá, aby byla zrna litiny ta nejmenší. 
Zrněná litina míchá se s práškem ocelkovým, burelovým a s železem pruto
vým. Smíšeninou naplňují se tuhové kelímky, kteréž se žíhají po té v peci 
větrné. Roztavená ocel lije se do kadlubů a vzdělává se způsobem již zná
mým. TJchatiovy oceli lze užiti s výborným prospěchem k hotovení strojů, 
strojových částí a vůbec ve strojnictví, jelikož jest čistá, není bublinatá
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a struskou pomíšená. Avšak výroba jí jest poměrně drahá, ana vyžaduje 
mnoho dobrého paliva a kelímků, kteréž by vzdorovaly účinkům kysličníků 
železitého a manganitého. Zdá se, že Uchatiova ocel tehdy se rozšíří, když 
nalezne se způsob dobývání jí mimo kelímky.

Koku 1855 vynalezl anglický inžinýr Henry Bessemer v Sheffieldu způ
sob zkujňování litiny, kterýž přes všechny překážky, jež se mu kladly na po
čátku v cestu, nyní tak zdokonalil a rozšířil se, že poskytuje výtečnou a zá
roveň lacinou ocel v stavu roztopeném, že ihned dá se liti do kadlubů. 
Zkujňování Bessemerovo čili bessemerování děje se na ten způsob, že se žene 
roztopenou litinou proud vzduchu, kterýž kyslíkem svým spaluje uhlík, křemík 
a částečně železo, čímž vzniká nejen teplo k zkujňování potřebné, nýbrž od
straňují se i škodlivé součásti litiny ve způsob strusky. Jakost oceli Besse- 
merovy závisí hlavně od čistoty surového železa, zvláště od toho, drží-li toto 
v sobě síru a kostík, kteréžto prvky nelze pro krátkost zkujňování besseme- 
rováním odstraniti. Z toho ohledu jest anglická ocel, jíž dobývá se z litiny 
šedé, pomocí koků zkověné, méně dobrá nežli ocel švédská, kteráž jest zkuj- 
něna z litiny, zkověné uhlím dřevěným. Anglická ocel Bessemerova jest ne
stejné jakosti, není pružná a kalitelna, vůbec podobá se železu kujnému, proto 
užívá se jí též tam, kde třeba železa kujného. Jelikož nedostává se anglické 
oceli Bessemerově mnohých vlastností dobré oceli, slově kovem Bessemerovým. 
Kov Bessemerův užívá se k robení kolejí železných, plechů pro parostroje, os, 
k lití děl atd. Pakli se mají zhotoviti z něho nástroje řezací, třeba jej roz- 
taviti v kelímkách za přísady dřevěného uhlí a burele. Švédská ocel Besse
merova hodí se k zhotovování nástrojů ostrých, pilníků, pil, per atd. Kdežto 
při pudlování litiny lze odstraniti strusku, kostíkem a sirou nasycenou, vy
pouštěním z nístěje, tak jest to při bessemerování nemožné, ana struska zů
stává na dně nádoby zkujňovací; tudíž může se síra a kostík opět spojiti 
s tekutým kovem.

Bessemerování anglické provádí se ve zvláštních přístrojích podoby hru
škovité, jaké jsou vyobrazeny na příloze III. Přístroje tyto, čili křivule zkuj
ňovací, jsou pohyblivé kolem osy nm (viz obr. 5.), upevněné na zděři z kuj
ného železa l (viz obr. 1., 2. a 3.). Křivule jest sestrojena ze silného plechu 
železného a obehnána silnými obručemi, kteréž vzdorují velikému napnutí 
uvnitř křivule. Stěna křivule jest vyložena hlinou ohnivzdornou, sestávající 
z písku pomíšeného s málo jílem, jakový se vyskytuje mezi ložisky kameno- 
uhelnými, blíže Sheffieldu. Hrdlo křivule t jest obloženo cihlami ohnivzdor
nými. Aby hlína upěchovaná se stěn nespadávala, když počíná se křivule 
vytápěti, třeba hoditi na oheň hrst soli kuchyňské, čímž tvoří se glazura na 
povrchu hlíny, kteráž opraskávání více nedovoluje. Osy m, n spočívají v zhla- 
víčkách, upevněných na stojanech železných v půdě hutí. Ke dnu křivule jest 
připevněna větrová nádržka pg, do níž vevádí se vítr rourou g, kteráž ústí se 
do dutého stojanu m, jenž přijímá tolikéž vítr dmychaný rourou o. Nádržka 
větrová uzavírá se dvěma litinovýma deskama, z nichž dolejší (v. obr. 2.) jest 
plná a hořejší (v obr. 4.) sedmi otvory prostoupena. Do otvorů nastrkují se 
formy z vypálené hlíny; každá forma má na konci sedm otvorů, jichž průměr 
obnáší asi tři čtvrtě palce. Formy dlužno po dvojím neb trojím zkujňování 
vždy vystřídati, jelikož vysokým žárem snadno se poškozují. Spravování 
proudu větrového děje se pomocí zámyčky, nalézající se v rouře o; když má 
křivule polohu jako v obr. 1., uzavírá zámyčka rouru úplně; je-li křivule 
v poloze kolmé (viz obr. 2.), účinkuje vítr plnou silou. Vítr vehání se po
mocí dmychadel válcových. Má-li v zkujňování se počíti, třeba žhavými koky 
křivuli nejprvé vytopiti, pak přivede se do polohy obr. 1., aby ležela vodo
rovně a hrdlem t naplňuje se roztopenou litinou. Křivule takové jsou ohromné 
velikosti, neboť dá se v nich najednou 120 a více centů litiny zkujniti.

Litina k tomu účeli beře se buď přímo z vysoké pece, aneb roztápí se
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ve zvláštních pecích plamenných. Když se naplňuje křivule, třeba přístup větru 
zameziti; jakmile jest křivule s polovici naplněna, postaví se kolmo (viz obr. 2.) 
a vehání se vítr. Tu počne litina šplouchati a klokotati a množství jisker 
vychrluje se hrdlem /, pročež dlužno, by stála křivule pod vysokým komínem. 
Nejprvé okysličuje se železo, mangán a křemík, čímž tvoří se struska a ostatní 
železo spojuje se lučebně s uhlíkem. Okysličením železa vyloudí se tak ohromná 
teplota, že litina tvoří velmi řídkou tekutinu; teplota ta obnáší podlé Grunera 
2233 stupňů. Za 4—6 minut ukončí se první doba zkujňování. Kdežto byl 
s počátku plamen vynikající hrdlem t slabě svítící, načervenalý, hnědý neb na
žloutlý, stává se v době druhé modrým a silně svítícím, což pochodí od hoření 
uhlíka a vývoje kysličníku uhelnatého; hrdlem t vystupují kusy žhavých stru
sek a sršení jisker žhavého železa přestává. Druhá doba trvá 6—8 minut a
během této doby zkujňuje se hlavně ocel. V době třetí spaluje se všechen
téměř uhlík, tak že povstává železo kujné; aby vznikla opět ocel třeba po
5—6 minutách křivuli nachýliti a hrdlem jejím naliti as 10°/o lesknaté aroz- 
topené litiny, načež nechá se krátkou dobu ještě vítr působiti. Jelikož v po
slední době se okysličuje opět železo, srší otvor silný zdroj jisker, plamen 
jest však slabě fialový a ztrácí se znenáhla. Když byla se zkujněná hmota 
s litinou smíchala, obrátí se křivule do polohy obr. 3. a ocel vylévá do veli
kého, vytopeného kotle litinového fr, připevněného na ramenu s ; z kotle vy
lévá se po té do kadlubů litinových. Za 15—20 minut lze zkujniti takto 
20—60 centů litiny. Jelikož jest taková ocel bublinatá, třeba ji kovati v stavu 
rozžhaveném. Ztrácí se zde toliko 10—17% železa. Když se vylila veškerá 
ocel, třeba stěny křivule oškrábati, na formy dohlednouti, zdaž nejsou zacpány; 
pakliže jsou zacpány, propichují se silným bodcem železným.

Bessemerování švédské provádí se v malé, nepohyblivé šachtové peci, do 
níž proudí postrannými formami vítr. Pec naplní se litinou buď přímo z vy
soké peci anebo z kotle zvláštního. Již za naplňování dmychá se vítr, jehož 
proud znenáhla se sesiluje. Prvá a druhá doba zkujňování jest provázena 
podobnými úkazy, jako při bessemerování anglickém. Třetí doba zkrátí se 
na 1 až 2 minuty, aby dobylo se ihned oceli, a ne kujného železa, jako při 
způsobu anglickém. Když se vypouští ocel, zamezuje se přístup větru a ocel 
vytéká do vytopené pánve litinové, z kteréž vylévá se do kadlubů litinových.

Ačkoliv nelze upotřebiti kovu Bessemerova k nástrojům a věcem jemněj
ším, přece vyrábí se hojnou měrou a upotřebení jeho nabývá větších rozměrů. 
Ocel ta nastupuje znenáhla na místo jemnějších a ušlechtilejších druhů kuj
ného železa a vynahradí z největší části ocel litou. V Rakousku vyrábí se 
ročně asi 200,000 centů oceli Bessemerovy. První huť v Rakousku, kteráž 
zavedla bessemerování v činnost, byla železná huť českého kavalíra, knížete 
Jana Adolfa Švarcenberka, v Turrachu u Muravy v Štýrsku. Bessemerování 
zavedl zde Čech František Kořínek, ředitel dolů a hutí, a Svoboda, horný 
správce švarcenberský. Nyní jest způsob tento již po celém Rakousku 
rozšířen.

Žíhá-li se kujné železo v uzavřeném prostoru za přerušeného přístupu 
vzduchu s uhlím dřevěným, ztrácí některé vlastnosti své, nabývajíc jiných, 
neboť mění se v ocel cementovou. Ačkoliv se neroztavilo železo, přijmulo 
přece uhlík a to nejen na povrchu, nýbrž i uvnitř; i zdá se, že částečky že
leza nalézaly se v pohybu. Cementování železa kujného děje se v žáru, při 
kterém taví se měď neb zlato (1000—1170 stupňů). Ohromným teplem sloučí 
se dusík, pohlcený v pórách prášku cementovacího, s uhlíkem na kyan, kterýž 
opětně tvoří s žíravinami uhlí dřevěného plynné kyanidy, jež účinkují na že
lezo kujné, měníce je znenáhla, pokračujíce od povrchu do vnitř, v ocel. My
slelo se, že kyanidy účinkují toliko svým dusíkem; pokusy obezřetnými na
lezlo se, že jediné činí svým uhlíkem. Železo kujné dá přeměniti se v ocel 
tolikéž plynnými uhlovodíky, krevnou solí atd. Cementováním mění se jemno-
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zrný neb níťovitý sloh železa kujného v šupinovitý; železo nabývá většího ob
jemu, čímž ztrácí na hutnosti. Jakost oceli cementové závisí od čistoty že
leza kujného; nejlépe hodí se k tomu účeli železo zkujněné v ohništích a 
cvanhované pod samokovem. Železo beře se k tomu konci v dlouhých, plo
ských prutech, jež jsou zšíří 2 palcův a ztlouští půl palce; někde užívají 
s dobrým prospěchem železa zrněného. Cementovací prášek budiž složen 
z uhlí dřevěného, hlavně z dříví tvrdého (bukového, dubového neb břízového), 
jelikož jest na draslík nejbohatší, tudíž slouží za základ vytvoření kyanidu 
draselnatého. Caron odporučuje co výtečný prášek cementovací smíšeninu 
uhlí dřevěného a prášku vitheritového. Tvoření oceli podporuje uhel živo
čišný, získaný z odpadků kožených, kopyt, rohův atd., jelikož obsahuje hoj
nost dusíka.

Cementování provádí se v pecech cementovacích, kteréž podobají se 
pecem sklářským. Jsou čtyřhranné, s klenutím nízkým, aby se udržel v nich 
vysoký žár. Výhře v spravuje se otvory v klenutí udělanými; uprostřed peci 
nalézá se plamenník, v němž topí se buď uhlím dřevěným, kamenným neb 
plyny kychtovými. Vedlé plamenníku nalézají se po obou stranách 3—15 stop 
dlouhé, 2—3 stopy široké, 1—3 stopy vysoké ohnivzdorné bedny, jež naloží 
se železem prutovým a práškem cementovacím. Na dno beden naseje se nej
prvé vrstva velmi jemnozrného křemenitého písku, na tento přijde vrstva 
prášku cementovacího, na němž umístí se rozsekané pruty železné. Vrstva 
prutů železných pokryje se práškem, a tak se vrstvy prutů a prášků střídají, 
až jest bedna plna; po té přikryje se bedna opět pískem křemenitým aneb 
vrstvou hlíny. Za 24 hodin přivedou se bedny do rudého žáru, kterýž 
udržuje se po 5 —9 dní při teplotě, jíž roztápí se měď. Dokud není kujné 
železo zoceleno, jest v lomu zrnité a bílé; čím dále zocelení pokračuje, 
tím jest v lomu tmavější, tím více nabývá slohu lupenatého a tím stává se 
křehčím. Lepší druhy oceli jsou po stranách rovnoběžně s hranami rozpu
kané. Kdy jest cementování ukončeno, pozná se pomocí průb, kteréž časem 
z beden se vybírají. Dobrá ocel jest pokryta četnými malými bublinkami, 
kteréž vznikají prchajícím dusíkem z kyanu, jehož uhlík byl se sloučil s že
lezem. Jest-li cementování ukončeno, vyndávají se zocelené pruty ponenáhlu, 
což trvá někdy 8 dní; při tom hledí se, by pec nalézala se v rudém žáru. 
Ocel cementová kuje se po cementování, aby stala se stejnorodější, po té roz
tápí se na ocel litou. Vždy sluší pozor dáti, by žár v peci se nezvýšil do té 
výše, jížvse železo roztápí, neboť tu by vzniklo na místě oceli železo surové, 
litina. Často dostačí, promění-li se věci z měkkého železa toliko povrchně 
v ocel, zocelí-li se, čímž přidává se jim tvrdosti nebo lesku. Věci takové 
(knoflíky, jehly, články řetězů), kladou se do pušek plechových s práškem 
cementovacím, pálí se silně a kalí se v studené vodě. K povrchnému zocelení 
pilníků používá se i žluté soli krevné, kteráž sype se co prášek na rozpálené 
železo (podobně účinkuje i boraks, nebo smočení do roztopené litiny a po té 
do vody).

Cementovaná ocel má velké výhody před ocelí surovou a pudlovanou; 
cementování lze úplně spravovati, neboť snadno lze lomem prutů poznati, jak 
dalece zuhelnění bylo pokročilo; ocel cementovaná jest mnohdy již tak čista, 
že dá se přímo upotřebiti k hotovení nástrojů. Pakli se byla vydělala neb 
přetopila, hodí se k nejjemnějším nástrojům. Cementovaná ocel jest lacinější 
oceli surové, zkujněné v ohništi, a nemůže touto nikdy býti nahrazena.

Taví-li se uhlí dřevěně za jistých poměrů s kujným železem, vzniká 
druh oceli, kterýž vyznamenává se výtečnou jakostí a již od nepamětných 
časův v Indii východně se vyrábí; ocel tato slově Wootz (čti: vůc). Ocel 
damašková, wootz, dobývá se v Indii následovně: Rozsekané vlky železa kuj
ného nakládají se s kousky dříví kassiového, pak se zelenými lupeny někte
rých tamějších rostlin, do tyglíků zhotovených ze šlemované hlíny. Tyglíky
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naplněné zamažou se hlínou a pálí se asi 2 A/2 hodiny v pecech kusových 
teplotou co možná vysokou. Pec nechá se vychladnouti a z tyglíků vyklopí 
se kusy ocelové, z nichž odstraňuje se nadbytečný uhlík pálením ve zvláštních 
výhních, načež kusy ty vykují se v pruty. Wootz jest ocel nad míru tvrdá, 
ohebná, pružná, způsobilá k ostrým nástrojům; byvši vyleštěna a kyselinami 
hlodána, objevuje rozmanité, z propletených, pestrých žilek složené kresby 
čili tak zvaný damašek. Damašek má příčinu v nestejnorodé povaze oceli 
indické, ana se zkládá z oceli tvrdé, hojnouhelnaté a z oceli měkké, na uhlík 
chudé. Ocel měkká rozpouští se snadněji oceli tvrdé v kyselinách, tudíž jest 
povrch oceli indické nestejně kyselinami vyhlodán, tak že vznikají ony velmi 
úhledné kresby. V Anglicku dály se pokusy o tom, zdaž by nedala se wootzu 
podobná ocel vyrobiti z domácích rud; i ukázalo se, že jest to nemožné. Roz
borem dokázal Faraday, že drží v sobě wootz něco křemíka, liliníka, volfrámu, 
niklu, mangánu atd .; zvláště hliník dodává prý wootzu tak skvělých vlastností. 
Zdá se na prvý pohled, že přes veškerý pokrok v průmyslu a vědě nedostihli 
jsme té výše u vyrábění oceli, jako národové staří, prosti pomůcek, jakýmiž 
my naši práci zdokonalujeme. Tomu však není tak. Naše doba nehledí více 
k tomu, aby vynaložením nesmírné práce, času i velkého nákladu vytvořila 
jednotlivé divy, co do krásy a dokonalosti, nýbrž aby podala v krátkém čase, 
pokud možná, největší množství dobrých a laciných výrobků.

Ocel zkujněná, pudlovaná a cementová jest vždy nestejnorodá smíšenina 
z částeček měkčích, chudších uhlíkem a z tvrdších, uhličnatějších, jež nehodí 
se k lepšímu zboží, pročež nutno jim dodati stejnorodnosti, což děje se tak 
zvaným vyděláváním nebo roztopením.

Vydělávání provádí se způsobem tím, že vytahují se pruty ocelové na 
tenké, ploché pruty, jež kalí se vévodě, skládají se po více do svazkův, roz
palují se do bílého žáru a svářejí se kováním v jedno. Pruty takové přeřeží 
se v půli a polovice spojují se opět, což opakuje se dle potřeby kolikrát; 
toť slově ocel vydělávati.

Největší stejnorodnosti dosahují rozmanité druhy oceli, zvláště ocel ce
mentová, surová a pudlovaná, roztápěním na ocel litou. Anglický hodinář 
Benjamin Huntsmann byl první, kterýž r. 1740 počal vyráběti litou ocel na 
veliko. On k tomu cíli užíval švédské oceli cementové. Téměř touže dobou 
byla vynalezena ocel litá v Rusku od Semena Ivanovice Badajeva, kterýž byl 
nevolníkem Ragozinův; vláda vyšetřivši jeho vynález, vykoupila ho za 3000 
rublův. Badajev měl ve státných hutích Kamsko-Votkinských, v gubernii 
Vjatské, zvlášnízávod, kdež vynález svůj zdokonaloval; podlé něho slově ocel 
litá v Rusi — badajevskou ocelí.

Lití oceli provádí se všudež týmž způsobem. K tomu konci roztápí se 
ocel v několika kelímkách, uzavřených ve zvláštní peci, a roztopená ocel vy
lévá se do železných kadlubů; litá ocel se vzdělává po té pod samokovem. 
Ocel budiž k tomu cíli v pruty vytažena, jež rozdělují se na menší kousky, 
kteréž staví se přímo do kelímkův. Ocel dlužno vybírati, by do každého ke
límku přišel druh stejné jakosti, neboť od dokonalého výboru jí závisí dobrota 
oceli lité. K oceli dávají se též rozmanité přísady, k nimž dlužno počítati 
především: uhel, kterýž slučuje se s měkkou ocelí, dávaje jí větší tvrdosti; 
volfrám neb šél, kterýž zvýšuje u vysoké míře tvrdost a tažnosť oceli; burel 
a uhelný prášek, kterýž odstraňuje nečistoty.

Nejdůležitější nástroj k slévání oceli jsou kelímky, neboť od jich dobroty 
závisí cena oceli. Čím ohnivzdornější jsou, čím déle trvají, aniž by pukaly neb 
jinak škodu braly, tím lacinější poskytují oceli. Kelímky tlačí se v kadlubech 
litinových z ohnivzdorné hlíny, pomíšené s práškem uhelným a vypálenou hlinou 
(ichamottem). Čím bohatší jest hlína kysličníkem hlinitým, tím jest i ohnivzdor
nější a trvanlivější. Hlínu dlužno šlapati neb tlouci, aby byla všudež téže ja 
kosti. Y kadlubech vytlačují se kelímky tak veliké, by dalo se roztopiti v nich
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jedním rázem 25—50 liber oceli. Slévá-li se ocel na stroje, ocel pudlovaná, 
bývají kelímky mnohem větší, neboť dá se roztopiti v nich najednou i 90 liber 
a více. Kelímky vysoušejí se delší dobu nejprvé na vzduchu, po té ve vytápě
ných sušárnách; posléze vyhřívají se pozorně až do žáru červeného, v jakémž 
stavu dávají se do pecí.

Peci k tavení oceli jsou peci nádobné, ježto mají místo pro dva i více 
kelímkův a bývají vytápěny nejčastěji kóky, jelikož lze těmito dosíci nej
prudšího žáru; obyčejně jsou toliko o dvou kelímkách. Má-li se roztápěti 
najednou mnoho oceli, užívá se k tomu konci buď plamenných pecí, na jichž 
nístěji se kladou pruty neb kusy ocelové, jež pod vrstvou skla snadně roz- 
topitelného před okysličením se chrání, aneb větších pecí nádobných, topených 
uhlím kamenným. Vedlé toho užívá se zhusta pecí regenerátorových; v těchto 
nalézá se více kelímků, kteréž vytápějí se hořlavými plyny a horkým větrem. 
Vítr, jakož i hořlavé plyny, nahřívají se v místnostech vytopených plamenem, 
kterýž uniká z pecí, kdež roztápí se ocel.

Když nalézá se pec v žáru červeném, postaví se do ní kelímky pokličkou 
přikryté; pec naplní se kóky, capouch se otevře, plamenník se uzavře a žár 
se ztuží, aby pec vypálila se na bělo; po té odstraní se pokličky a do každého 
kelímku naloží se 25—90 liber oceli, kelímky se přikryjí, do peci přiloží se 
kókův a žár se přituží. Po třech neb čtyřech hodinách, když byla ocel se 
roztopila, přestává se přikládati paliva. Že ocel jest dostatečně roztopena, 
poznává se pomocí ocelové, do kelímku ponořené tyčinky, kteráž nemá, byvši 
vyndána, sršeti jisker. Z kelímků lije se roztopená ocel do kadlubů litino
vých, dehtem neb hlinou vymazaných; kelímky vyndají se z peci kleštěmi a 
nachýlí se, aby ocel vytékala ponenáhlu a za nedostatečného přístupu vzduš
ného do otvoru kadlubového. Po 3—5 minutách lze ocel již z kadlubu od
straniti. Když byla se ocel vylila z kelímků, staví se tyto opět do vyčištěné 
peci, naplní se surovou ocelí a přikryjí se; ocel se roztopí po druhé o něco 
dříve (asi za 2 —3 hodiny). Kelímky lze toliko třikrát k roztápění použiti, 
neboť později pukají a stahují se příliš, pročež roztloukají se na prášek, kte
rýž míchá se s hlinou, z níž hotoví se nové kelímky.

Ocel nevyplňuje přísně veškerou dutinu kadlubu; uvnitř bývá bublino- 
vitá, ano chová i větší dutiny, naplněné někdy velikým množstvím malých 
hráni. Lom lité oceli jest barvy šedé; jest zrnitý, nerovný, šupinovitý neb 
jemně vláknitý. Jelikož litá ocel, právě popsaných vlastností, nehodí se k uží
vání průmyslnému, třeba ji vyhřívati ve svařovacích pecích a po té vzdělávati 
samokovy neb stroji válcovými. K tomu konci neberou se samokovy příliš 
těžké; v minutě činí 280—300 rázů. Litá ocel, byvši vykována, svařuje se 
někdy opět a vydělává se po druhé. Ocel taková hodí se pak výtečně k ho
tovení ostrých nástrojů (nožů, pil, břitev a j. v.). Ocel pudlovaná válcuje se 
po slévání; jelikož jest laciná a velmi tvrdá, hodí se k předmětům velikým, 
k tyčím tlustým, k strojům a t. d.

Až do r. 1851 byly předměty rozměrů větších hotoveny toliko z litiny 
neb z kujného železa. Tu poštěstilo se německému průmyslníku Kruppovi 
v Essenu slévati ocel prostou bublinek a dobývati slitin takové dokonalosti, 
jaková předtím nebyla nikdy tušena. Na londýnské výstavě r. 1851 vystavil 
Krupp děla, kola a j. v., ulité z oceli; tolikéž vystavil balvany ocelové až
40.000 centův z tíží, ješto byly místy pomocí ohromných samokovů rozlo
meny, aby stávala se plocha lomu viditelnou. Pohledneme-li na lom Kruppovy 
lité oceli, shledáváme, že jest jemnozrný, hutný a prost všech bublinek. Krupp 
počal hotoviti ze své oceli tažená děla, kteráž ve Francii vytlačila z užívání 
dřívější děla bronzová. Kdežto drahé dělo bronzové snese toliko 800 výstřelů, 
jest dělo ocelové ještě po 3000 výstřelech neporušené. Krupp hotoví ocel svou 
ze surové oceli pudlované. Závod Kruppův jest nejznamenitější na celém kon
tinentu, nevyjímajíc ani Anglii. R. 1863 vyrobil Krupp 250,000 centův lité oceli.
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V dílně jeho pracuje vice 6000 mužův; 65 ohromných parostrojův, 24 samo
kovy, z nichž jeden váží 2000 centův, 274 stroje rozmanité úpravy, stroje 
válcové, soustruhy, stroje hoblovací atd. vzdělávají ocel na přerozmanité vý
robky a nástroje. Novější dobou počal Ivrupp liti kola ocelová pro vozy na 
železné dráhy a výrobky jeho kolují po dráhách železných, jak evropských 
tak amerických. Též hotoví plechy k lodím pancéřovým, kteréž, majíce pev
nost tutéž co plechy z železa kujného, jsou o polovici tenší. Zdokonalením 
výroby lité oceli nastal v průmyslu nový převrat. Na místo předmětů z kuj
ného železa a litiny nastupuje všudež ocel litá, kteráž jest nejen pevnější a 
trvanlivější, nýbrž též poměrně lacinější. Koleje k železným dráhám, řetězy 
k mostům, plechy, sloupy a j .  v. hotoví se nyní vůbec z oceli lité.

Na místo doby železné vystupují na obzoru červánky doby nové — doby 
ocelové.

Ocel jest barvy šedobílé, lesku ne příliš silného. V lomu jest drobno- 
zrná a stejnorodná; čím menšího a stejnějšího jest zrna, tím jest lepší; jest-li 
v lomu Julkovitá neb vláknitá, není dobrá, nebot jest pomíšena s železem kuj
ným. Čím bohatší jest uhlíkem, tím tvrdší a křehčí jest ocel. Křehkou stává 
se též přimíšenou sirou, kostíkem a křemíkem. Nejměkčí jest ocel Besseme- 
rova; někdy je s t  ocel pudlovaná tolikéž měkká; nejtvrdší jest ocel zkujněná 
v ohništích a ocel cementová. Jest mnohem pevnější železa kujného, pročež 
počíná všudež vytlačovati toto z užívání. Pevnost oceli závisí od množství 
uhlíka (je-li uhlíka více 1*25°/0, ubývá pevnosti), od tvrdosti (čím tvrdší jest 
ocel, v tomtéž poměru stává se křehčí), od jejího vzdělávání, od cizích při- 
míšenin atd. V žáru chová se ocel podobně jako železo kujné, sváří se však 
dříve než toto, pročež nelze železo kujné s ocelí svařiti, když zahříváme zá
roveň obě hmoty k tétéž teplotě; má-li se zdařiti svařování, dlužno dáti ocel 
něco později do ohně svařovacího, nežli železo kujné a spojiti obě hmoty 
lehkými rázy na kovadle. Ocel, bohatá uhlíkem, nedá se svařovati; má-li ta
ková ocel vzdělána býti, dlužno tak činiti pod žárem švarným. Rozličné 
druhy oceli vymáhají tolikéž rozmanitého žáru, jímž jediné dají se patřičně 
vzdělávati; vůbec dlužno připomenouti, že jest vzdělávání oceli obtížnější, 
nebot vysokým žárem ztrácí snadno uhlík, měníc se nenáhle v železo kujné.
Ocel taví se teplotou 1700— 1900 stupňův, roztavena byvši nechává se liti
do kadlubů. Aby nebyly slitky ocelové bublinaté, nemá býti roztopená ocel 
přílišně rozžhavena, kadluby mají býti nahřáty a dlužno je po slévání při
kryti. Ocliladíme-li žhavou ocel náhle v studené tekutině, nabývá lesklého 
a hladkého povrchu, v lomu jest zrna nejmenšího, pevnosti, pružnosti a
tvrdosti nejvyšší. Zdá se, že ochlazením sloučilo se železo úžeji s uhlíkem 
a jednotlivé částečky oceli, vzdálivše se od sebe žárem vysokým, nedostihly 
rychlým ochlazením svého prvějšího místa a ocel kalená jest tudíž objemu 
většího. Surová ocel puká na více místech tímto tvrzením neb kalením, jímž 
tolikéž ztrácí některé ze svých výtečných vlastností, zvláště pružnost. Aby 
ocel kalená nabyla větší pružnosti, napouští se. Vyleštěná ocel zahřívá se 
k tomu konci nad mírně žhavým pískem neb uhlím, aby železo se neokysli- 
čilo, po té ponoří se do tekutiny kalicí; nejčastěji slouží co taková voda.
Čím studenější jest voda, tím tvrdší stává se ocel. Kalí-li se ocel ve rtuti, 
nabývá tvrdosti bílé litiny; méně tvrdou stává se ocel kalením v mastnotách, 
v oleji, vosku, mýdlu atd. Pilníky kalí se ve vodě, v níž jest rozpuštěn 
salnytr; zbraně, nožíky, břitvy kalí se v tekutinách mastných; pera, kosy atd. 
kalí se ve vlažné vodě. Damaškové meče přiváží se v stavu rozžhaveném na 
rychle otáčející se kolo a nechávají se tak ochladiti, čímž prý docílí se nej
vyšší stupeň tvrdosti.. Kalené předměty nahřívají se bud v ohništích, buď na 
litinové desce, pod níž jest rozdělán oheň a tu nabíhá ocel jistými barvami, 
kteréž pocházejí z tenké vrstvy kysličníků, jež tvoří se horkem. Rozličné 
barvy objevují se v rozličných teplotách a označují určitý stupeň tvrdosti.
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Čím větším horkem napouští se kalená ocel, tím měkčí a pružnější 
jest po té.

Barvy, povstalé napouštěním, následují takto po sobě:

při 220° stává se ocel bleděžlutou, takové užívá se k nástrojům ran-
hojičským;

- „ 230° „ „ „ slaměnou, hodící se k břitvám, perořízkům, dlá
tům, provlakům;

„ 255° „ „ „ hnědou, hodící se k nůžkám;
„ 265° „ „ „ 'purpurově skvrnitou, hodící se k sekyrám;
„ 288° „ „ „ světle modrou, hodící se k mečům, hodinovým

perům;
„ 293° „ „ „ tmavě modrou, hodící se k jemným pilám, vrtá

kům, dýkám;
„ 316° „ „ „ cernomodrou, hodící se k pilám.

Žlutě napouštějí se zvláště takové předměty, od nichž se vyžaduje 
především tvrdost; modré pak ony nástroje, mající býti více pružné nežli 
tvrdé. Napouštění oceli lze provesti též v lázních, kteréž sestávají ze slitin 
snadno tavitelných (olova a cínu), kteréž podlé poměrů, v jakých skládají 
slitinu), taví se při rozdílných teplotách.

Seznavše v základných rysech práci hutníkovu a nesmírné obtíže, jaké 
jest mu překonati, by vydobil nám z rud, kteréž úplně zahalují tak vzácné 
a drahocenné vlastnosti, kovu, jenž způsobilým býti má ku všelikým potře
bám obchodu a průmyslu, měli bysme pohlednouti ještě k osudům, jaké náš 
kov potkávají, když byl opustil prahy hutné.

A ejhle! Sledujíce stopy železa všudež po okrsku ano i v lůně zemském, 
vidíme je ustavičně v práci pro blaho a pohodlí naše.

Ačkoliv není železo kovem ani nejkrásnějším na pohled ani nejdražším 
co do ceny vnitrné, jest přes to přece nej důležitějším kovem pro pokolení 
lidské, neboť hraje prvou úlohu ve všakém průmyslu a jest „duší všechněch 
umění,“ jakž je byl výtečný lučebník Fourcroy právem nazval. Y tří roz
ličných videch, co železo kujné, co ocel a litina, zastupuje nesčíslné množství 
jiných kovů, kteréž nižádnou vlastností jeho nedostihnou. Každodenně uží
vání jeho se rozšiřuje a násobí. Naše dráhy staví se ze železa; po železných 
kolejích probíhá železný parný vůz od Atlanského k Tichému okeánu. Rych
lostí větší blesku létají naše tužby a přání po drátech železných hluboko pod 
mořem z Evropy do Ameriky. Železné mosty pnou se přes široká ramena řek, 
spočívajíce na železných pilířích. Po řekách a mořích plují železné parolodě, 
a ve velkých městech budují se příbytky naše ze staviva železného. Nábytek 
domácí, kuchyňské náčiní, každý hřebík, špendlík neb jehla, ano i pero, jímž 
poutáme myšlenky své na papír, hlásají dobu železnou. Pod ulicemi našimi 
rozvětvují se železné roury, rozvádějící svítiplyn po městě; veřejné místnosti 
okrášlují se železnými sochami výtečných mužův a vysoko nad námi roze- 
chvívá se zvon ocelový jasným tónem a vyzývá nás k pobožnosti. Z ocelo
vých děl rozletají se železné koule proti nepříteli a železné stroje prokopávají 
velikou horu Mont Cénis.

Kamkoliv vede nás zor náš, všudež jest ruch neustálý, jehož příčina je 
diná jsou toliko výtečné vlastnosti železa.

Duch lidský sloučil se s železem; on jeho vzděláváním zbystřel a zdo
konalil se a můžeme směle tvrditi, že teprvé zdokonalením výroby a vzdělá
vání železa stal se člověk nejen tvůrcem průmyslu novověkého, nýbrž i tím, 
čím tak rád v pýše své se honosí — pánem prvkův a přírody!

14*



Cink, kobalt, vismut a jich společníci.
Kterak byly kovy tyto objeveny. Cink; clějiny a rudy jeho; dobývání činku v Slezsku, 
Belgii a Anglii; vlastnosti jeho; robení plechů cinkových; galvanizování plechů železných, 
slévání činku. Běloba cinková, dobývání a užívání jí na místě běloby olověné* — Kadmium, 
dobývání a užívání jeho. — Indium.— Kobalt a niid\ dějiny kobaltu, rudy kobaltové a při
vádění jich k užitkům; dobývání cafru a kysličníku kobaltitého; barvy kobaltové. — Nikl 
a dobývání jeho. Slitiny, kteréž drží v sobě nikl. — TJran a dobývání barev uranových 
v Jáchymově.— Antimon, rudy a dobývání jeho; slitiny a sloučeniny antimonové, jich uží

vání. — Vismut, dobývání a užívání jeho.

eustálým porovnáváním vlastností kovův tak přerůzných a podivných,

f
jež skládají ledví hor, shledal horník a hutník, bádající po rudách kovů, 
které již osvědčily se co nerozluční druzi páže lidské, ježto nabyla po
mocí jich i větší síly i vyšší dokonalosti, že vedlé kovů takových vy
skytuje se nemalá čeleď kovů jiných, do té doby neznámých, jež staví 

se činnosti jeho na odpor, překážejíce výrobě kovů dle jeho názoru jediné 
užitečných a kazíce zplodiny hutné přítomností svou v nemalé míře.

Zlato, stříbro, měď, cín, olovo a železo byly kovy, jichž vlastnosti a 
důležitost v průmyslu byly nejdříve oceněny, tudíž nelze diviti se tomu, že 
horník bádal jen po známém a hledal ve všech rudách jediné tyto kovy. 
Často se zklamal; často uhodil kladivem svým na rudu, nalézající se ve spo
lečnosti rud oněch známých kovův, odevzdal ji hutníkovi, kterýž hledě zkoviti 
ji, po neskonalé práci odhodil ji na haldy, neboť nedala buďto kovu žádného, 
nýbrž pouze strusky, aneb poskytovala kov křehký, nehodný dalšího vzdělávání. 
Nenáhle se rozšiřující známosti lučebné vedraly se z tajemných skrýší alchymikův 
do středu hutí, chopily se těch takových rud a ejhle! tu objevily v jedné rudě 
kov, kterýž hodí se výtečně k vzdělávání na dráty a plechy, v jiné rudě opět 
kovy, kteréž dávají s různými hmotami překrásné barvy, v jiných a jiných rudách 
kovy na pohled nepatrné, jimž však brzy byl vyměřen dosti široký kruh 
v činnosti průmyslné.

Kovy tyto, o kterýchž bude nám nyní jednati, jsou cink, kadmium, ko
balt, nikl, uran, antimon a vismut. Nacházejí se všude společně a směle 
můžeme souditi, že kde objevíme jeden z těchto kovů, zajisté brzy okáže se 
nám některý z jeho společníků. Avšak kovy tyto jsou dosti vzácné a málo 
jest na zeměkouli naší míst, kde by v hojnější míře se vyskytovaly. Jedno 
takové místo nachází se v požehnané naší vlasti a sice v Kudohoří. Zde 
byly některé z těchto kovů objeveny a pojmenovány a zde jsou závody nej
větší i nejzanímavější, v nichž přivádějí se rudy kovů těchto k užitkům. 
Nejdůležitější z kovů těchto jest cink, kterýž, ačkoliv v Čechách se nedobývá, 
přece tak důležitého místa v průmyslné činnosti sobě vydobyl, že nám bude 
nejdříve a nejobšírněji o něm mluviti.
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Cink jest kov, kterýž byl již v šedé dávnovékosti lidem znám, ovšem 
ne co takový, nýbrž ve sloučení s mědí, v slitinách, kteréž šlovou bronz a 
mosaz. Staří národové upotřebovali k vyrábění těchto slitin nerostu, nazva
ného kalamín (Galmei), a mědi ryzí. Měď ztrácela větším množstvím nerostu 
toho barvu červenou, stávala se žlutší a k slévání způsobilejší. Která sou
částka kalamínu působí tak rozhodně, slévajíc se s mědí? Tuto otázku roz- 
luštiti bylo v dávnověku těžko, at díme naprosto nemožné, jelikož chemie 
tehdy byla ve věku dětském a základné pojmy o hmotě byly snovány pouze 
na domyslech jednotlivých výtečných hlav.

Teprvé alchymikům, přes to že brali se stezkami křivolakými, bylo 
uhoditi na mnohou pravdu závažnou a objeviti zrakům rodáků věci, o nichž 
nezdálo se ani nejživější obraznosti básníkův klassických. Neúnavná touha 
po neznámém nutila je zkoumati ohněm i rozpustidly hmoty přerůzné, a kdož 
bude diviti se tomu, když jim na této cestě bylo objeviti látky nové, když 
porovnáním bedlivým bylo jim ztvrditi, že liší se tyto od látek dosud známých. 
Alchymikové objevili takto v rudách neúhledných mnoho kovů, ku př. anti
monu, vismutu, především činku, a j. v. Co alchymikům zůstalo neznámo, s toho 
sňali tajemný závoj chemikové flogističtí a následníci Lavoisierovi.

Paracelsus, výtečný lékař a důvtipný alchymik, kterýž žil ve věku XVI., 
zmiňuje se v spisích svých poprvé o kovu našem, porovnávaje jej s vismutem 
a rtutí. Paracelsus nevěděl ještě tehdy, že kalamín, pomocí jehož připravovala 
se mosaz, účinkuje hlavně svým cinkem. Jméno cink obdržel kov náš podlé 
jedněch od podobnosti své s cínem, podlé jiných od českého „cinkati.iť 
Němci nazývají cink též spiauter a cín In d ský ; poslední jméno pochází 
z dob, kde prý se přivážel cink z Indie východně do Evropy. Zdá se však, 
že to, co bylo jmíno cinkem, nebylo než cín, jelikož činku nedalo tehdy 
užiti se průmyslně, poněvadž byl znám co kov velmi křehký, měkký atd. 
a vzdělávání jeho k účelům průmyslným pochází teprvé z doby zcela nové. 
Někteří spisovatelé mají též cink za vynález čínský, odkudž prý se vyváželo 
hojně kovu toho do Evropy.

Známější činku samého byla sloučenina jeho s kyslíkem, kteráž vystu
puje co bílý dým z rud cinkových, ježto byly žíhány. Alchymikové nazývali 
tento bílý, nad míru kyprý a lehký kysličník vlnou filosofův, bílým ničem 
(lana philosophica, nihilum album) a užívali jeho v lékařství.

E. 1718 ukázal lučebník Stáhl, že vylučuje se cink při vyrábění mosazi 
z kalamínu a mědi, kterýž po té teprvé slévá se s mědí. Proto navrhoval 
též Stáhl, aby dříve zkovil se cink z rud, a mosazi aby dobývalo se slévá
ním obou kovů. Lučebníci ukázali po té, že zkovění rud cinkových dlužno
prováděti v nádobách uzavřených, jelikož páry cinkové hoří, stýkajíce se 
se vzduchem.

Dobývání činku bylo velmi nepatrné. Neznaly se vlastnosti kovu toho 
tak vzácné a výtečné. Cink byl znám vůbec co kov křehký, k tažení ne
způsobilý, kterýž špatně vzdělává se pilníkem, nožem a kladivem. Špatné
výhlídky byly, že by dobývání jeho vyplácelo se jedenkráte. A přece sluší 
znamenati, že patří cink nyní ke kovům nej důležitějším, jichžto výroba usta
vičně se šíří a násobí. Na počátku nynějšího věku chopili se činku nejprvé 
fysikové a lučebníci, seznavše, že slouží u vysoké míře k vývoji stálého a 
silného proudu elektrického. Z té příčiny počal cink skládati sloupy voltaické 
a galvanické články. Nyní nemůže žádná stanice telegrafická obejiti se bez 
kovu toho. Dílny chemické pohltí do roka též značné množství kovu toho, 
nebot slouží tuto k vyvíjení vodíku a k vyrábění velezajímavých solí, zejmena 
síranu a chloridu cinečnatého. Avšak upotřebení činku k těm takovým účelům 
bylo by toliko skrovné a nevymáhalo by tolik tisícův centů kovu toho, jakéž 
nyní se vyrábí, kdyby nebyl stal se jinak soupeřem železa a mědi.
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Činku užívá se nyní k robení plechů, drátů, z nichž dále hotoví se ty 
nejrozmanitější předměty; neboť nalezli Angličané, že cink, za obyčejné te
ploty křehký, jest kujný a tažný, byv vzděláván v teple ležícím mezi 100 až 
150°. Užívání činku k slévání mosazi jest nyní nepatrné v poměru k věkům 
minulým, kde užívalo se činku jediné k tomu účeli.

Jak rozsáhlá a velikolepá jest výroba činku, seznáme nejlépe z násle
dujících čísel, jež'znázorňují nám množství činku, kteréž se do roka v Evropě 
dobývá.

S le z s k o .....................................................  780.000 centův,
P o l s k o   30.000 „
P o r ý n s k o ................................................ 220.000 „
B e l g i e   730.000 „
Š p a n ě ls k o   30.000 „
A n g l i e ..................................................... 150.000 „
F r a n c ie .....................................................  10.000 „ *
R a k o u s k o ...............................   15.000 „

1,965.000 centův.

Dobývání činko. Příroda neposkytuje nám nikdež činku ryzího. Nej
důležitější z jeho rud jest Smiťhsonit, kalamín ušlechtilý, složený z kyseliny 
uhličité a kysličníku cinečnatého. Rudy této užívali staří k vyrábění bronzu 
a mosazi a nazývali ji kadmia . Smithsonit vyskytuje se v Slezsku, Ivrakov- 
sku, Korutanech, Porýnsku, Belgii, Anglii a Španělsku. Nejprvé počalo se 
kutiti na rudu tuto v Slezsku pruském, odkudž zásobovala se druhdy celá 
Evropa cinkem. Později byly objeveny bohaté cinkové dolyVieille-Montagne 
nedaleko Cách, kteréž jsou nej znamenitější v celé Evropě. Španělský Smith
sonit vyváží se do Belgických hutí, kdež jej zkovují.

Kalamínem slově ještě jiná ruda cinková, kteráž skládá se z kyseliny 
křemičité a kysličníku cinečnatého. Kalamín tento provází všudež Smithsonit 
a zkovuje se zároveň s tímto.

Hojněji obou kalamínů vyskytuje se jiná ruda cinková, složená ze síry 
a činku. Blejno cinkové neb sfalerit nemá však takovou důležitost co ruda 
cinková, jelikož jest odstranění síry od činku spojeno s největší nesnází. 
Teprvé až budou vyčerpána ložiska kalamínu, bude hutníku vzdělávati rudu 
tuto. Blejno cinkové vyskytuje se skoro všudež vedlé leštěnce olověného; 
hlavní náleziště jeho v Rakousku jsou: Příbram, Stříbro, Jihlava, Kapník a j. v.

K rudám těmto druží se kalamín z hutí, jenž usazuje se při pálení rud 
olověných a zvláště železných ve vrchu pecí a jest hlavně kysličník cinečnatý. 
Vedlé těchto rud sluší jmenovati ještě některé nerosty, v nichž vyskytuje se 
cink; jsou to franklinit, cinkit a j. v. V Smithsonitu a sfaleritu vyskytuje se 
též kadmium, pročež jest spojena výroba činku z těchto zhusta s dobýváním 
kadmia.

Rudy cinkové dobývají se dílem hornickým z vrstev usazených, zvláště 
z vápna a dolomitu, kdež skládají ložiska, couky, čoky a hnízda. Nejmoc
nější ložiska rudy cinkové nalézají se na hoře Vieille-Montagne v Belgii, 
kdež těží se rudy cinkové lomem světlým.

Aby oddělila se lépe ruda jadrná od jalového kamení, nechávají se rudy 
cinkové zvětrávati; to platí hlavně o Smithsonitu a kalamínu. Po té přebírají 
se větší kusy na přeběračkách a drobnačka vypírá se v bubnech a sází se. 
Jest-li kalamín šedý neb rudý, bývá znečištěn kysličníkem železitým. V tomto 
případu jest zkovění jeho obtížnějším, neboť kysličník železitý rozežírá nádoby 
hliněné, z nichž cink se překapuje. Vypravený kalamín pálí se podobně jako 
vápenný kámen, aby zbavil se kyseliny uhličité a vody. Kde dobývá se činku 
ze sfaleritu, třeba tento tak dlouho pražiti, až spálí se nadbytek síry. Pra
žení blejna cinkového provádí se vůbec v nístěji pece plamenné; k tomu cíli
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rozbíjí se ruda na hrubý šlich. Pražením dobude se z kalamínu kysličníku 
cinečnatého a z blejna kysličníku a síranu cinečnatého.

Nechť již kysličník cinečnatý pochází z kalamínu nebo z blejna dílko
vého, zkovuje se dále týmž způsobem v pecích překapovacích. Zkovění rud 
cinkových provádí se pomocí uhlíka, s nímžto žíhají se rudy v uzavřených 
nádobách do červeného žáru. Cink zkověný změní se v páry, kteréž zhušťují 
se ve zvláštních nádržkách.

Přístroje a nádoby, v nichž odkysličování se provádí, jsou rozdílné 
úpravy. V Slezsku zkovují se rudy cinkové smíšené s uhelným práškem
v křivulích čili muflích z ohnivzdorné hlíny (viz obr. 34. a 35.). Každá mufle

Obraz 34. Obraz 35.
Mufle k  překnpování činku.

P

má dva otvory; do otvoru svrchného jest zasazena kolenem ohnutá trubice 
jejímž otvorem při c vnáší se ruda s uhlím, zpodným otvorem d kape cink do stu
deného prostoru t. Muíie tyto stojí v klenuté peci po obou stranách dlouhého to
pení; jest jich umístěno po 20 v jedné peci (v. obr. 36.). Otvorem a vybírají se

oharky. S počátku překapování sráží se cink pevný 
co prášek, později sráží se kapalný (cink kapalný).
Takto mohou se vzdělávati i rudy nej chudší a na
bývá se z nich nejvíce činku. Obsahovala-li ruda 
kadmium, nachází se kov ten v části činku, kteráž nej
dříve překapala. Cink kapalný taví se po té ještě 
v železných kelímkách, čistí se od kysličníku cinečna- 0braz 37- BeIsická Pec cinkot, 
tého a lije se do kadlubů.

V Belgii překapuje se cink z trub hliněných (viz obr. 38.), šikmo vedle 
sebe a nad sebou položených (obr. 37.). Předným, otevřeným koncem, jímž 
spočívají na předné zdi pece, vnáší se ruda s uhlím, načež připojuje se k němu 
jímadlo litinové (obr. 39.) a k tomuto konečně trubka z plechu železného 
(obr. 40.), uvnitř vymazaná hlinou, s maličkým otvorem na konci. S po
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Obraz 41. A nglická  pec cinková.

čátku práce jeví se plamen modrý kysličníku uhelnatého, jenž bělá později 
a vypouští bílý dým, načež nasazují se plechové trubky na jímadlo. V těchto 
sbírá se prásek cinkový, jenž vysype se po 2 hodinách, ješto kapalný cink 
vyškrabuje se z jímadel litinových do tyglíků, po té nastrčí se zas trubky a 
pracuje se dále. Při menší spotřebě paliva jest tu v rovné době výroba větší.

V Anglii užívalo se dříve zhusta méně dokonalého překapování sestup
ného z kelímků, postavených kolem okrouhlého plamenníku peci, podobné 
pecem sklářským, nad níž jest vyzděn vysoký kuželovitý plášť (obr. 41.).

Tyglíky c, as 4 stopy vysoké, mají uprostřed dna 
otvor, do něhož jest zadělána železná trouba zhušťo- 
vací t. Ruda smíšená s uhlím vnáší se otvorem ve 
víku, jenž zavírá se teprv pak, když vychází z něho 
nazelenalý plamen, deskou hliněnou. Pod troubu 
zhušťovací staví se plechová nádoba s vodou, do níž 
kapá cink. Zpodný otvor kelímků s počátku jest 
zavřen zátkou dřevěnou, kteráž zuhlí se záhy hor
kem a propouští páry cinkové, jimž nezbývá jiné 
cesty. Skončilo-li se překapování, odejme se trouba 
zhušťovací, vyrazí se ze dna zuhlená zátka a vysý
pají se otvorem oharky. Jest tu třeba velmi mnoho 
paliva (na 1 č. činku až 25 č. uhlí), ale kelímky 
trvají dlouho. Podobný způsob překapování býval 
v obyčeji v Korutanech a v Banátě, ale místo ke
límků zaujímaly trouby kolmé, v řadách postavené, 
dole otevřené a dřevěným uhlím zacpané.

Dobývání činku z blejna cvikového jest prac
nější a nákladnější Buď praží se prášek rudný v pá- 
lací peci, čímž mění se v smíšeninu síranu a kyslič

níku cinečnatého, jež pouští horkem vyšším kyselinu sírovou, ale zřídka úplně 
(snadněji přičiní-li se hydrát hlinitý čili beauxit) a praženina vzdělává se dále 
jako pražený kalamín. Nebo zahřívá se s rudou železnou a vápnem, někdy 
také přímo s litinou železnou; železem odnímá se tu blejnu síra a vyprošťuje 
se cink. Blejno cinkové drží ve stu částech 67 č. činku, obyčejně dobude se 
toliko 20—30 částí, tudíž jest práce ta velmi neúplná. Kyselina siřičitá,
vzniknuvší pražením blejna cinkového, okysličuje se na více místech v kyse
linu sírovou.

V Slezsku konaly se zkoušky o tom, zdaliž by cink dal se vyráběti 
současně s litinou v jedné a tétéž peci. V Slezsku vyskytují se totiž rudy 
železné a kalamín pospolu a zkovění obou druhů rud ve zvláštních pecech 
jest spojeno s velkou ztrátou paliva. Pece, kteréž by hodily se k současné 
výrobě činku a litiny, musily by tak sestrojeny býti, aby cinkové páry do
konale se zhušťovaly ve zvláštních jímadlech, umístěných kolem kychty vy
soké pece. Dosud byly konány pouze některé zkoušky, z kterých seznalo
se, že by tato výroba činku byla velmi nedokonalá, any páry cinkové neúplně
se zhušťují, čímž nemalá čásť jich přichází nazmar.

Největší doly na kalamín, jakož i nejrozsáhlejší hutě, v nichž vzdělává 
se cink na plechy, dráty a rozmanité náčiní, kdež spaluje se -na bělobu cin- 
kovou, nalézají se v Belgii blíže města Liěge a šlovou Vieille-Montagne. 
V Rakousku dobývá se činku hlavně v Krakovsku (r. 1864 14.918 centů),
v Korutanech na Plajberku a Obiru (ročně 5—10,000 centů) a v Tirolsku a 
Yorarlbersku (3677 centů do roka). Rozsáhlé doly cinkové nalézají se v pru
ském Slezsku a tu dobývá se kovu toho již velmi dlouhp a zdá se, že zde 
byl českými horníky nejprvé pozorován a pojmenován.

Cink, dobytý dle způsobů uvedených (prášek cinkový, cink kapaný), není 
nikdy čistý. Drží v sobě hlavně kadmium (slezský někdy 6°/0), olovo, jímž
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stává se velmi křehký, pak železo, uhlík, arsén a antimon. Přetápěl-li se cink 
vysokým žárem, jest vezdy pomíšen kysličníkem cinečnatým; takový cink 
slově spálený a nehodí se ani k slévání, ani k vzdělávání na plechy a dráty. 
Cink takový musí se čistiti k některým potřebám, zvláště dlužno odstraniti 
arsén. IÍ tomu konci zrní se roztopený cink, zrnka smíchají se se salnytrem 
a pálí se v uzavřeném kelímku. Tu spálí se uhlík, arsén a jiné přimíšeniny 
vcházejí do strusky. Cink úplně čistý vyrábí se následujícím způsobem: pro- 
dajný cink rozpustí se v kyselině solné, z roztoku toho srazí se sirníkem 
ammonatým cink, sraženina rozpustí se v kyselině dusičné, dusičnan cinečnatý 
rozkládá se sodou, uhličitan cinečnatý žíhá se po té s uhlím, zkověný cink 
mění se v páry a překapuje do jímadla. Takto dobude se činku lučebně 
nej čistšího.

Cink jest kov modrobílý, lesku silného, složení lupenatého, málo tvrdší 
stříbra, cínu a olova, ale měkčí mědi. Čistý má téměř zvuk stříbra. Y obecné 
teplotě náleží ku kovům křehkým, v teple 100—150° stává se velmi tažným 
a ohebným a může se i nečistý valcovati na plech. Při 205° stává se opět 
tak křehkým, že dává v hmoždíři roztlouci se na jemný prášek. Při 412° roz
tápí se, při 890° těká v parách. Na vzduchu zapaluje se při 500° a hoří 
plamenem zelenavě bílým, velmi skvělým, dávaje kysličník cinečnatý. Na 
vzduchu a ve vodě pokrývá se po delším čase vrstvou kysličníku, kteráž 
chrání ostatek před dalším kysličením.

Mají-li se valcovati plechy z činku prodajného, přetopuje se tento dříve 
v kotlích litinových aneb v nístěji pece pálací, aby odstranily se z něho ne
čistoty. Po té lije se cink na desky, kteréž vyhřívají se na teplotu, ležící 
mezi 100 a 150 stupni, nejlépe na 120 stupňů, a válcují se mezi válci, jež 
jsou vyhřáty k tétéž teplotě. Zdaliž má plech cinkový patřičnou teplotu, po
znává se tím, že kapka vody, vystříknutá na jeho povrch, počíná vříti a 
syčeti. Aby plechy neodhazovaly se po válcování přílišně, dávají se do vrou
cího roztoku soli kuchyňské.

Plechy cinkové hodí se výtečně k pokrývání střech. Jsou mnohem laci
nější plechů měděných a trvají téměř věčné; neboť brzy potahují se šedou 
vrstvou kysličníku, kteráž je chrání jako - povlak pokostový před zkázou a 
vlivem povětří. Pettenkofer, výtečný lučebník mnichovský, ukázal, že vrstva 
kysličníku cinečnatého, s pět tisící díl jedné čárky silná, rozpouští se teprvé
po 27 letech úplně ve vodě dešťové, tudíž by střecha cinková, jejíž plechy
jsou V4 čárky ztlouští, udržela se více set let. Střechy z plechu dílkového 
mají pak ještě tu výhodu, že jsou velmi lehké, neboť váží jedna čtverečná 
stopa krytby cinkové toliko 1*2—P4 liber, kdežto krytba téhož povrchu, se
stávající však z břidlice neb z tašek z pálené hlíny, vážila by 3 až 3*5 neb 
14 až 15 liber. Cinková krytba jest tudíž nejlehčí a mimo to jest i nejlaci
nější, protož rozšířilo se užívání plechu cinkového k pokrývání zvláště v An
glicku a v Belgii. Jednu věc však třeba uvážiti, nežli dáme střechu budovy 
nějaké plechem dílkovým pokryti. Cink jest látka nad míru hořlavá, která 
sálá hořící kousky a jiskry daleko široko, čímž mnohdy požár nabývá strašli
vého rozvoje. Plechu cinkového nemá se užívati tudíž k pokrývání budov 
dřevěných, některých továren a t. d., vůbec takových místností, kteréž nalé
zají se blíže budov dřevěných aneb bývají podrobeny požáru.

Má-li se pokrývati střecha plechem dílkovým, slušno míti na zřeteli, že 
cink horkem značně se roztahuje, tudíž nesmějí se jednotlivé plechy spájeti 
neb přibíjeti. Plechy připevňují se spinadly, aby mohly volně se rozta-
hovati vlivem teploty. Cinkový plech nemá se dotýkati nikdež malty neb
sádry, neboť rozežírá se velmi rychle těmito látkami.

Jelikož cink se rozpouští velmi snadně v kyselinách a mastnotách, čímž 
vznikají nad míru jedovaté roztoky, nemělo by se užívati plechu cinkového 
k hotovení nádob kuchyňských a vůbec náčiní, kteréž slouží k vaření potravy,

J a h n o v a  K ron ika  práce . D íl IV.
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Když má sloužiti k takovým účelům, slévá se s malou částí olova a cínu, 
čímž nabývá se slitiny nesnadno rozpustné v kyselinách, mastnotách a solných 
roztocích.

Aby plechy železné nerezavěly, pokrývají se vrstvou činku, kterážto 
práce slově galvanizováním železa. Pocinkování neb galvanisování plechů že
lezných provádí se tímtéž způsobem jako pocínování. Velký rozdíl jest však 
mezi plechem pocínovaným a pocinkovaným; kdežto plechy pocínované na 
místech, kde cín železo nepokrývá, rozežírají se velice rychle, drží se plechy 
pocinkované i na místech činku prostých, poněvadž cink má tu vzácnou 
vlastnost, že chrání železo před rezavěním. Z galvanisovaného plechu hotoví 
se žlaby, trouby, kadluby na cukr, roury k vodovodům, vany atd. Aby nabyly 
rozmanité železné předměty příjemnějšího povrchu, pak aby nerezavěly, galvani- 
sují se; tak užívají se u př. hřebíky, mříže, náčiní ke kočárům, náčiní se
dlářské, pokryté vrstvou cinkovou. Galvanisovaný plech hodí se lépe k po
krývání střech cinkového plechu samého, nebot maje výtečné vlastnosti činku, 
není hořlavý jako tento.

Nedávno počalo se užívati činku k slévání soch, okras, vůbec předmětů 
ozdobných, jelikož seznalo se, že cink hodí se k těmto účelům lépe litiny 
železné. Již z toho ohledu zasluhoval by cink k slévání přednost, jelikož 
roztápí se teplotou velmi nízkou, kdežto litina náleží ke kovům nejsotněji 
roztopitelným. Mimo to vyplňuje roztopený cink veškeré i nejjemnější du
tinky a záhyby kadlubové v takové míře, že není třeba více slitek srovnávati 
pilníkem neb jinak, bez čehož u slitin železných nelze se obejiti. Avšak cin- 
kové slitky jsou křehké, tudíž nesmí se slévati z činku takové předměty, 
kteréž mají odolati častým nárazům. Z činku lijí se pouze věci ozdobné, 
u př. pamětné desky, svícny a j. v.

Když mají se slévati předměty cinkové, sluší míti zřetel k tomu, že cink 
horkem se roztahuje nejvíce z kovů, jež nalézají se v průmyslnéin užívání; 
chladna smrštuje se opět v tomtéž poměru, v jakémž byl se roztahoval. 
Tudíž mají býti kadluby na předměty cinkové jisté velikosti o to větší, oč 
cink teplem se roztahuje.

Kadluby hotoví se z písku týmž způsobem, jakýž platí o slévání železné 
litiny. Slévání dílkových předmětů jest velmi laciné a snadné, ano není s ve
likou ztrátou paliva spojené, jelikož cink roztápí se dosti nízkým žárem. Cink 
slévá se nejlépe teplotou, kteráž nedosahuje úplně červeného žáru. Jelikož 
dají se kousky cinkové snadné spájeti, li í se částky složitějších předmětů 
o sobě, po té spájejí se, tím ušetří se velice na práci, kteráž stává se laci
nější. Kdežto rozmanité předměty litinové, u př. sochy, svícny, duté před
měty a j. v. slévají se z litiny 11a jednou pomocí jader, slévají se tytéž před
měty z činku po jednotlivých dílech, kteréž spájejí se po tom. Ploché před
měty, desky, mříže atd. slévají se podobně jako tytéž předměty litinové.

Jelikož cink se smršťuje u vysoké míře, když přechází z roztopeného
vidu do pevného, nemá nikdy užívati se jader k slévání předmětů dílkových, 
neboť by slitek chladnutím kolem jádra se roztrhával. Když tedy mají se 
slévati duté předměty, naplní se kadlub cinkem, po té obrátí se, tu vytéká 
roztopený cink. Čím rychleji se vylil nadbytek roztopeného činku, tím tenší 
jest vrstva činku ztuhlého v kadlubu. Kadluby hotoví se zhusta též z litiny; 
v tomto případu mají býti před sléváním nahřáty, aby roztopený cink toliko 
znenáhla ztuhl. Cink roztopuje se v kelímkách uzavřených, kteréž umístěny 
jsou v peci podobného upravení, jakého užívají mosazníci.

Z činku slévají se zvláště okrasy stavitelské, zhusta i velké římsy.
Velmi úhledné jsou sošky, zboží ozdobnické a td , kteréž pochází z berlín
ských továren, kdež počalo se slévati nejdříve pomocí činku. Aby nabyly
slitky cinkové příjemnější podoby, bronzují se aneb pokrývají se na povrchu 
vrstvou pokostu bílého, čímž stávají se podobny předmětům bronzovým neb
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mramorovým. Nátěr pokostový nelne dokonale k činku, brzy opraskává a 
odpadává, pročež potahují se předměty takové raději galvanicky jinými kovy. 
Nejprospěšnější a nej trvanlivější byl by povrch z kysličníku cinečnatého, je
likož tento jest bílý a nemění se vlivem vlhka a povětrnosti. Dosud nejsou 
známy okolnosti, za kterýchž mění se cink v bílý kysličník toliko na povrchu.

Velmi mnoho činku spotřebuje se do roka též k vyrábění rozmanitých 
slitin, zvláště mosazi, bronzu a argentanu. Desky cinkové užívají se k rytí 
obrazů (cinkografie). Drátu cinkového užívá se zhusta na místě železného, 
jelikož jest laciný, spojitelný a nerezaví jako tento.

Běloba cinkové. Nemalé množství činku spaluje se opět ve zvláštních 
závodech na kysličník cinečnatý, bílou barvu malířskou. Ačkoliv kysličník 
cinečnatý byl již alchymikům látkou známou, přece jest technické dobývání a 
užívání jeho vynálezem novým. Kysličníku cinečnatého užívalo se prvé toliko 
v malém množství v lékařství V malířství počalo se užívati jeho asi před 
dvacíti lety. Často byly konány pokusy, zdaž by nedalo se užiti jeho na 
místě jedovaté běloby olověné. Zvláště francouzští lučebníci pečovali velice 
o to, aby vytiskli bělobu olověnou z užívání a byť i se jim toho úplně nezda
řilo, získali si přece velikých zásluh o ocenění a rozvoj průmyslu běloby 
cinkové. Již roku 1779 pozoroval lučebník Courtois, že běloba olověná v jistých 
místnostech ztrácí přeskvělou barvu sněhobílou, nabývajíc sbarvení žlutého, 
hnědého a černého. Místnosti takové byly naplněny výpary sirovodíkovými. 
Když umístil do těchže síní kysličník neb uhličitan cinečnatý, seznal, že obě 
sloučeniny i po dlouhé době se nezměnily. Roku 1783 navrhl Guyton de 
Morveau užívání běloby cinkové v malířství, poněvadž jest vždy stálé barvy 
a dobývání jí není spojeno s nebezpečím pro zdraví dělníků. Následkem toho 
zřídilo se více továren na bělobu cinkovou, kteréž brzy z neznámých příčin 
zanikly. Teprvé roku 1849 chopil se Leclaire, kterýž byl obchodníkeih v bar
vách, s novou pílí výroby běloby cinkové a dovedl toho, že běloby cinkové 
nyní všudež se užívá a výroba jí od roku k roku se rozmáhá a zjednodušuje.

Průmysl běloby cinkové jest znamenitý pro důležitost i neobyčejnou jedno
duchost svou. Cink roztopený změní se v páry, kteréž zapalují se na kyslič
ník cinečnatý, jenž odnáší se proudem vzduchu do zvláštních místností, kdež 
podlé tíže své se usazuje. Výroba běloby cinkové provádí se obyčejně již 
v hutích, kdež se zkovují rudy cinkové.

O braz 42. a

Nejstarší osnovu pece k spalování činku na bělobu vidíme na obr. 42. 
a 43. V peci té nalézají se křivule z ohnivzdorné hlíny a ;  v každé peci 
bývá jich po osmi. Před ústím křivulí jest komora dveřmi těsně uzavřená, 
kteréž toliko tehdá se otevírají, má-li činku se přikládat do křivule. Z této

15*



116 Cink, kobalt, vismut a jich společnici.

Obraz 43. b) Pec  11a bělobu cinkovou v prftřezu  podélném 
a p říčném .

komory b vychází široká trouba K K \  vedoucí kločkv kysličníku cinečnatého 
do prvé komory zhušťovací; podobná trouba so vede dolů z komory a slouží

k nashromáždění těžších částí. 
V prostoru b spalují se páry cin
kové. Vzduch teplý přivádí se ka- 
nály f f \  kteréž topí se týmž pla
menem co křivule. Proud horkého 
větru vchází pod každou křivulí 
ústím s do komory spalovací.

Křivule rozpalují se do bílého 
žáru, po té dají se do nich desky 
cinkové. Cink brzy se roztopuje, 
mění se v páry, jež vystoupivše 
ústím křivule setkávají se s prou
dem vzduchu horkého, spalují se 
na kysličník cinečnatý, kterýž jest 
nesen proudem vzduchu do ohrom
ných komor zhušťovacích, kdež 
osazuje ve ponenáhlu a vysýpá se 
při o do zvláštních soudků. Je
likož prvá komora doznává nej

vyššího žáru, hotoví se z desek železných; ostatní komory bývají dřevěné. 
Z poslední komory vede se proud vzdušný dlouhým kanálem do vysokého 
komína h. Jednotlivé komory mají otvory, zavřené dvířkami plechovými, 
jimiž vstupují dělníci do vnitř, jestliže mají komory se čistiti. V komorách 
nalézají se zhusta lísky nad sebou, kteréž skládají se z hrubého tkaniva ba
vlněného, napnutého v rámci dřevěném.

Běloba cinková jest výtečných vlastností, když byl cink úplně prost 
kovů cizích. V komoře b nalézá se běloba nejméně čistá, jelikož jest po- 
míšena práškem složeným z činku, kadmia a jiných kovových kysličníků. Má-li 
se upotřebiti této běloby v malířství, třeba ji dříve propírati a prosívati. 
Ústí rour zacpává se kysličníkem cinečnatým, pročež třeba je od času k času 
železnou tyčí propichovati.

Když naplňují se sudy bělobou cinkovou, dlužno tuto ustavičně pěcho- 
vati, sešlapovati neb lisovati, aby se jí více vtěsnalo do téhož prostoru.

Tři pece na bělobu cinkovou, z nichž každá obsahuje po osmi křivulích, 
vyrobí denně asi 130 centů běloby cinkové. Ze 100 liber činku dobude se 
asi 112 liber běloby.

Y Slezsku užívají tolikéž pecí pálacích k vytápění křivulí. Pec slezská 
jest však tak sestrojena, že běží dlouhý rošt prosředkem celé pece a po jeho 
stranách jest umístěno v každé peci asi 20 muflí v ten způsob, že nalézají 
se vždy dvě nad sebou v jakémsi výklenku.

Někteří průmyslníci spalují cink na deskách z ohnivzdorné hlíny, kteréž 
mají okraj zvýšený, aby nemohl roztopený cink stékati. Desky ty nalézají se 
nad ohniskem zvláštní pece. Proudem vzduchu, jenž má se všech stran volný 
přístup, spalují se páry cinkové, odnáší se květ cinkový a krupicovitý, ne
čistý kysličník zůstavuje se na deskách.

V Grenellu roztápí se cink v kelímkách z ohnivzdorné hlíny, ulože
ných na půdě pece pálací. Kysličník cinečnatý odnáší se prvé do dvou hlu
bokých vyzděných výklenků, odtud teprvé odvádějí se lehčí částky do zvlášt
ních komor.

Nechť již běloba cinková vyrábí se podlé kteréhokoliv ze způsobů jme
novaných, vždy získá se dvou velmi nestejných výrobků: jeden jest velice 
kyprý a skvělý — běloba sněhová (blanc de neige); druhý krupicovitý sprostší 
druh — běloba cinkorvá (blanc de zinc). Kysličník, pomíšený malými kousky
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cinkovýini, rozmělňuje se stoupami ve vodě, suší a prodává se po té co šeď 
cinková (gris de zinc). Zbytky, jichž nabývá se po vypírání běloby cinkové, 
neslouží více co barva; prodávají se jmenem popel cinkový (cendres de zinc) 
barvírnám, kdež robí z nich chlorid neb síran cinečnatý.

Plavení neb propírání běloby cinkové dlužno prováděti pokud možná 
pilně a bedlivě. Slouží k tomu účeli nádržky mělké, ve stupních nad sebou 
uložené. Do nádržky nejvyšší nakládá se nečistá běloba, jíž ustavičně se 
míchá, aby lehčí části se oddělily a splývaly ve vodě, kteráž neustále přitéká. 
Mlékovitá tekutina vypouští se po té do nádržky nižší, z kteréž nadbytek od
téká do nádržek, nalézajících se v stejné výši. Odtud odtéká kalná voda do 
nižší nádržky, kteráž jest stěnami nízkými oddělena na více prostor; každý 
prostor jest opatřen ve dně kohoutkem, jímž vypouští se kal do osmi neb 
desíti malých kádí, stojících vedlé sebe. Z kádí těchto vypouští se voda do 
velikých vodojemů, kdež nechává se běloba cinková drahnou dobu osazovati. 
Usazená běloba scezuje se v pytlíkách bavlněných, nadbytečná voda stéká 
na plochu nakloněnou, kteráž ji odvádí mimo továrnu. Scezený kysličník 
cinečnatý suší se po té v plochých, litinových nádobách pomocí tepla, kteréž 
uniká z pecí, v nichž cink se spaluje na bělobu. Usušená běloba roztlouká 
se na drobno, prosívá se a míchá se po té s bělobou, osazenou v komorách.

Mají-li dřevo, sádra, kamení, kovy a j. v. se natírati nerostnými bar
vami, třeba rozdělati barvy tyto v oleji rychle schnoucím; co takový slouží 
olej makový neb lněný, kterýž byl vařen s klejtem olověným. Běloba cin
ková, rozetřená v takovém oleji, schne velmi pomálu, černá a jest jedovatá, 
jelikož obsahuje olovo; olej lněný dlužno tudíž okysličiti jinou látkou a sice 
hodi se k tomu nejlépe burel, jakž byl Leclaire nejprvé ukázal. Olej mastný 
vaří se 6 až 8 hodin s třemi neb pěti setinami burele, rozetřeného v hrubý 
prášek. Nejlepšího nátěru z běloby cinkové dobudeme, smíchajíce 100 částí 
běloby cinkové s 7-6 č. oleje lněného, 4 č. smíšeninv, kteráž jest složena 
ze síranu a octanu manganatého a síranu cinečnatého a s 8 č. silice terpen- 
tinové. Pomocí této smíšeniny docílíme nátěru skvělého neb bledého a právě 
tak svěžího, jako pomocí nejlepší běloby olověné; avšak nátěr běloby cinkové 
kryje méně, totiž, chceme-li docíliti sbarvení stejného, třeba pokryti tutéž látku 
třemi vrstvami běloby cinkové, kdežto již dva nátěry běloby olověné po
stačují, jelikož běloba olověná jest mnohem hutnější běloby cinkové.

Zkušeností poučili jsme se, že hodí se běloba cinková k natírání a ma
lování pokojů, k malbám uměleckým a všudež zde výtečně zastupuje bělobu 
olověnou. Avšak vnější stěny budov, jež jsou podrobeny vlivu slunečnému a 
vlhkosti, neměly by se natírati bělobou cinkovou, jelikož nátěr takový není 
trvanlivý; tu hodí se lépe běloba olověná.

Co se rozmohlo užívání činku k vyvozování elektřiny, nabývá se každo
denně hojnost síranu cinečnatého z galvanických článkův. Síran cinečnatý 
byv smíšen se sirníkem barnatým, poskytuje bílou sraženinu, složenou ze sir- 
níku cinečnatého a síranu barnatého, kteréž užívá se od roku 1853 též co 
barvy. Tato barva prodává se jmenem běloba kovová (blanc métallique).

Když smícháme bělobu cinkovou s jinými barvami v větším neb menším 
množství, nabudeme rozličných odstínů těchto barev. Smícháme-li 100 č. 
běloby cinkové s 1 č. uhelného prášku, jest smíšenina šedá; 100 č. běloby 
a 8 č. modři berlínské dává barvu zelenou; 100 č. běloby, 100 č. žluti 
chrómové a 8 č. modři berlínské dává barvu zelenou jako tráva atd. Smí- 
šenin takových užívá se hojně v malířství.

Francouzský továrník výrobků cinkových, jmenem Sorel, vynalezl roku 
1855 bílý cinkový nátěr, kterýž nevymáhá upotřebení olejů mastných. Ktomu 
cíli rozdělává se prášek běloby cinkové v roztoku chloridu cinečnatého, jemuž 
přidalo se něco sody. Tato smíšenina dostačí již o sobě k natírání předmětů; 
nátěr tento schne velmi rychle, v zimě za dvě hodiny, v létě za hodinu a ne



118 Cink, kobalt, vismut a jich společnici.

zapáchá. Chloridu cinečnatého nabývá se rozpouštěním odpadků od galvani- 
sování železa a od výroby běloby v kyselině solné. Sody třeba přičiniti 
proto, aby nátěr usýchal nenáhleji.

Když mají se pokrývati předměty cinkové barevnými nátěry, okysličuje 
se dříve povrch jejich, aby drsným učiněn byl. K tomu konci smáčejí se 
předměty cinkové do lázně z 5 č. kyseliny sirkové a 100 č. vody; poté  osta- 
vují se na vlhkém vzduchu po dva dny; předměty natírají se pak buď jednou
neb více vrstvami, načež suší se v sušárnách.

Též robí se pomocí běloby cinkové leštěné papíry k navštívenkám, 
adressám atd. Takové předměty nežloutnou, nejsou jedovaté a měly by již 
z toho ohledu všudež zavedeny býti na místě předmětů takových, jež sbar- 
veny jsou bělobou olověnou, neboť zhusta stává se, že dítky strkají předměty 
takové do úst, čímž otráviti se mohou, jelikož běloba jest krutý a zhoubný jed.

Kadmium. Jak věrný druh provází vzácný kov tento cink ve všech jeho 
rudách, zvláště ve síaleritu a Smithsonitu. V slezském Smithsonitu jest do 
5 ° / 0 i více kadmia, ve sfaleritu Příbramském 1*78%. Kde vyskytuje se kad
mium v takovém množství jako ve Slezsku, dobývají jeho z rud, čímž plyne 
hutím velký zisk, jelikož kadmium jest kov velmý drahý. V přírodě nalézá 
se kadmium zřídka sloučeno se sirou co Greenoht, nerost velmi vzácný.

Kadmium objevili roku 1818 téměř současně němečtí lučebníci, Stromeyer 
a Hermann v slezském činku. Kadmium podobá se cínu i činku. Jest bílé 
co cín, velmi lesknavé, tažné a kujné, jest'měkké a krájitelné, pozbývá na 
vzduchu nenáhle svého lesku. Ohnuto vrzá co cín neb cink, roztápí se 
teplem nižším než cink a těká téměř tak snadno jako rtuť. Rozpáleno po
krývá se korou hnědou a shoří v hnědý kysličník kademnatý. Kadmium vy
niká nad cink pěknější barvou a větší pevností.

Když počíná cink překapovati, hromadí se kadmium v dýmu nahnědlém, 
kterýž v sobě drží do 30 setin kysličníku a uhličitanu kademnatého a slouží 
co ruda kadmiová. Kadmia dobývá se z dýmu toho překapováním. Dým 
pálí se k tomu konci s dřevěným uhlím v malých válcích litinových, spoje
ných s kuželovitým jímadlem plechovým, v němž sbírá se kadmium, jež těká 
horkem mnohem nižším než cink, co prášek kovový. Tento překapuje se 
zase a roztápí se konečně pod lojem nebo paraffinem, načež lijí se z něho 
hůlky. Též polije se cink a dým, jež drží v sobě kadmium, rozředěnou kyse
linou solnou; cink rozpouští se, kadmium však nic, pokud jest nadbytek činku. 
Ze zbytku, v němž nahromadilo se kadmium co možná nejvíce, nabývá se ho 
konečně překapováním.

Čisté kadmium dostane se, rozpustí-li se prodajné v zředěné kyselině 
sírové neb solné. Z roztoku vylučuje se sirovodíkem žlutý sirník kademnatý, 
tento vypírá se dobře a rozpustí se v kyselině solné, roztok srazí se nad
bytkem uhličitanu ammonatého a uhličitan kademnatý pálí se smíšen s uhlím 
v křivuli porculanové, kdež překapuje kadmium. Kadmia získá se ročně 
as 5 centňv, protož jest vysoké ceny, což překáží velice jeho průmyslnému 
užívání.

Kadmium jest kov velmi zajímavý. Veškeré vlastnosti kadmia a solí 
jeho nejsou ještě objeveny. Byvši uhněteno s rtutí, dává výtečnou tmel 
k plombování zubů. Nejpodivnéji chová se však kadmium, když bylo slito 
s jinými kovy, neboť slitiny takové jsou nad míru snadně roztopitelné. Dříve 
poskytoval jediný vismut takové slitiny s ostatními kovy, brzy však seznalo 
se, že kadmium dává slitiny, kteréž roztopují se ještě nižším teplem, než po
dobné slitiny vismutové. 8  č. vismutu, 5 č. olova a 3 č. cínu dávají slitinu, 
kteráž roztápí se při 9T1 stupních; 2  č. vismutu, 4 č. cínu a í  č. olova 
dávají slitinu roztopitelnou při 93 stupních. Vezme-li se kadmium na místo 
vismutu, dobudeme slitin, kteréž roztápějí se již při 60—65 stupních. Slitina 
z 3 č. kadmia, 4 č. cínu, 15 č. vismutu a 8  č. olova jest stříbrolesklá, dává
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plechy ohebné a vzdělává se snadno pilníkem; měkne při 60 a taje při 
65 stupních. Slitin takových užívá se k spájení kovů ve vřelé vodě. Slitiny 
tyto jsou zvláště galvanoplastikům, rytcům a j. průmyslníkům vítány, neboť 
jich užívají na místě vosku pečetního.

Sirník kademnatý jest překrásně a ohnivě žlutý. Nyní užívají jej hojně 
co výtečnou stálou barvu malířskou ve vodě, oleji, vápně a k barvení hedbáví. 
Barva tato slově v obchodu jevme briliant. Roztápí se teprv bílým žárem, čímž, 
jakož i nerozpustností v žíravinách, liší se od jemu podobného sirníku arséno- 
vého. Sirníku kademnatého získá se buď na ten způsob, že se vede do roz
toku solí kademnatých sirovodík, čímž tvoří se sraženina, kteráž vymývá a 
suší se, aneb že pálí se čisté kadmium se sirou a pálená hmota roztírá se 
na prášek.

Některé soli kademnaté slouží ve fotografii; síran kademnatý jest lék 
proti jistým očním nemocem

Roku 1863 našli lučebníci, Reich a Richter, pomocí spektrálného rozboru 
v blejnu cinkovém mimo cink a kadmium ještě třetí nový kov, kterýž nazvali 
indium , jelikož barví modře plamen plynový. Kov tento jest bílý, měkký 
a tažný; na vzduchu se neokysličuje. Podlé lučebných vlastností svých druží 
se ke kadmiu.

Kobalt a nikl. V českém a saském Rudohoří vyskytují se některé rudy, 
kteréž drží v sobě dva kovy, jimž drahnou dobu nepříznivou rukou osudu ne
bylo popřáno těšiti se z upotřebení průmyslného a dosíci takto uznalosti lidské. 
Rudy ty podobají se rudám stříbrným, měděným neb vismutovýin a doprová
zejí zvláště stříbro a měď. Hutníku byly rudy takové nemilým břemenem; 
s nesmírným namáháním bylo mu je odděliti od rud měděných neb stříbrných 
a nikdy nebyl jist, že práce ta zdařila se mu úplně. Nevěda, kterak s nimi 
naložiti, házel je hutník po drahnou dobu, buď co jalové kamení aneb co 
strusku, s ostatními odpadky hutnými na haldy, kdež ždály více věkův svého 
vykupitele.

Nemůžeme se diviti horníkovi, kterýž takové rudy vybíral z lůna země, 
že nezpůsobilost jich, zkoviti se buď na stříbro aneb na měď, připisoval 
báječným mocnostem neb šotkům, kteří dle jeho zdání rudy takové okouzlili. 
Skutečně nazývali horníci rudy takové, kteréž žíhány byvše zapáchají arsénem 
a sírou a zkoviti se nedávají, šotkem čili po němečku koboldem neb niklem.

Lučebníci chopili se těchto koboldů neb niklů a objevili v nich dva 
nové kovy, kteréž nazvali podlé rud: kobaltem a niklem. Jeden z těchto 
kovů poskytuje přeskvělé barvy, druhý dává s jinými kovy slitiny, stříbru 
podobné.

Když byl hutník poučen pracemi lučebníkův, spatřil v haldách, kam 
dříve byl rudy neb strusky kobaltnaté a nikelnaté zahazoval, zdroj nového 
velezajímavého průmyslu. Nyní pídí se neúnavně po takových opuštěných 
haldách, prohlíží bedlivě každý kamének, zdaž neukrývá potutelně některý 
z oněch dvou hostí zneuznaných.

Kobalt a nikl vyskytují se v rudách svých společně. Každý nerost kobalt-■ 
natý drží v sobě větší neb menší množství niklu a naopak není známo ni 
jedné rudy nikelnaté, kteráž by neobsahovala, byť i nepatrného množství, ko
baltu. Rudy kobaltnaté neb nikelnaté obsahují tolikéž vezdy arsén neb síru.

Ačkoliv kobalt kovový jest znám teprvé z doby nejnovější, přece slou
čeniny jeho s kyslíkem nalézají se již velmi dávno v užívání. Seznalo se 
totiž, že některé rudy, když byly delší dobu praženy, sbarvují roztopené 
sklo krásně na modro. Vůbec má se za to, že Krištof Schůrer, kterýž byl 
dělníkem v skelných hutích v Neudeku, byl první, jenž objevil náhodou 
tuto vlastnost některých pražených rud. Krištof Schůrer hodil prý r. 1550 
kousek rudy, kteráž pokrývala v hojnosti haldy hutné, do roztopeného skla, 
chtěje se přesvědčiti, kterak as sklo se změní. A hle, sklo sbarvilo se modře.
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Schůrer prodal vynález svůj Angličanům, kteří jali se vyráběti po té ze saských 
rud modré sklo. Brzy 11a to povstalo v Čechách více závodů, kteréž zanášely 
se výrobou modři české, šmolky, jakž bylo nazváno modré sklo. Kurfiršt 
saský, Jiří I., zapověděl brzy po té vývoz kobaltových rud zti Saska, následkem 
čehož zarazily se sice české a anglické závody, avšak vznikly hutě nové, kur- 
hrstem u Schneeberku v Saších založené. Sasko zásobilo dlouhou dobu šmolkou 
celou Evropu a vyrábění šmolky bylo zde držáno co tajemství. Holanďané 
zabývali se též výrobou šmolky a měli závody své v Sasku; saskou šmolku 
pak doma dále třídili a čistili a po té ji s novými jmény prodávali. Teprvé 
roku 1733 byl objeven švédským chemikem, Jiřím Braiultem, v rudách kobal
tových nový kov, jehožto sloučeniny jsou jediná příčina modrého sbarvení 
skla. Brandt nazval kov ten kobaltem. Od té doby zmizela valná část 
tajemství z průmyslu šmolkového. Rudy kobaltové byly hledány a nalezeny 
v jiných zemích, zejmena v Hessensku, v Uhřích, v Čechách a j. v. a výroba 
šmolky rozmohla se i mimo Sasko.

Již v dávnověku užívalo se některých rud k barvení skla na modro.
H. Davy dokázal rozbory lučebnými, že modrá skla, nalezená v budovách řím
ských sbarvena jsou kysličníkem kobaltnatým. Jisté jest, že bylo užívání rud 
kobaltnatých k barvení skla nad míru vzácné, any všecky předměty modře 
sbarvené a nalezené v městech řeckých, římských, v pyramidách egyptských, 
neobsahují kobaltu, nýbrž sbarvení jich pochází spíše od fosforečnanů železi- 
tých. Že kyselina fosforečná a kysličník železitý sbarvují sklo modře, o tom 
lze se přesvědčiti v hutích aneb u vysoké pece, neboť strusky železnaté, 
kteréž jsou zde na haldách nashromážděny, bývají modré neb namodralé. 
Někteří alchymikové, jako Basilius Valentinus, Paracelsus, lékař Agricola a j. v. 
zmiňuji se ve spisích svých o kobaltu, neví se však jistě, zdaliž jmenem tím 
označovali tutéž látku, kteráž nyní tak slově. Později nazývaly se takto 
všecky rudy, jimiž sbarvuje se sklo na modro.

Rudy kobaltové a přivádění jich k užitkům. Rudy kobaltové jsou tyto:
I. Smaltin , jest arsenid kobaltnatý, sloučený vždycky s arsenidy železa a 
niklu. Jest nejobyčejnější rudou kobaltovou a drží v sobě okolo 28 setin 
kobaltu. Smaltin těží se hlavně v Rudohoří (Schneeberg, Annaberg v Saších, 
Jáchymov v Čechách), v v Duryňsku (Saalfeld), Hessensku (Riechelsdorf), 
v Nassavsku, Štýrsku, Španělsku, Anglii a Americe. 2. Leštěnec kobaltnatý, 
kobaltin obsahuje kobalt sloučený s arsénein a sirou, vedlé toho vždycky že
lezo; drží v sobě průměrně 35 setin kobaltu; nachází se v Švédsku (Tuna- 
berg, Skutterud), Norvéžsku a v Cornwallu. 3. Asbolan jest smíšenina ky
sličníku manganitého a kobaltitého a drží v sobě asi 15 setin kobaltu.
4. jErythrin jest arséničnan kobaltnatý a vyskytuje se vždy s ostatními 
rudami kobaltovými, jež na povrchu pokrývá. Ž těchto rud jsou kobaltin a 
smaltin nej důležitějšími.

Kobaltových rud dobývá se průměrně do roka:
v S a š íc h ......................................................... 8200 centův
„ Č e c h á c h .................................................... 4000 „
„ H e s s e n s k u ............................................   . 2000 „
„ N o r v é ž s k u ..............................................  2600 „

Rudy kobaltové nezkovují se, jelikož kobaltu kovového, kterýž jest ve
lice železu podoben, neužívá se k účelům průmyslným, ana výroba jeho jest 
velmi obtížná a poněvadž jiní kovové, kteří nejsou tak vzácní a mnohem 
snadněji zkovitelní, lépe vyhovují požadavkům průmyslným. Z rud kobalto
vých dobývá se kysličníku kobaltitého, aneb užívají se přímo k vyrábění 
šmolky.

Jelikož rudy kobaltové drží v sobě vezdy něco niklu, arsénu, síry, mědi, 
vismutu a železa, kteréžto kovy by velice byly na ujmu jakosti modři kobaltové
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neb šmolky, dlužno rudy takové nejprvé kovův cizích zbaviti a po té nikl 
od kobaltu odděliti. Zde popíšeme toliko vzdělávání oněch rud kobaltových, 
kteréž obsahují jediné sledy niklu; o rudách takových, jež bohaté jsou niklem, 
pojednáme při popisu výroby kovu tohoto. Ať již máme rudy kobaltové chudé 
neb bohaté, vždy dlužno odstraniti z nich prací přípravnou měd, vismut, arsén 
a železo.

Když byly rudy kobaltové se oddělily pracemi přípravnými od jalového 
kamení a od rud jiných kovův, kterážto práce nikdy dokonale se nezdaří, 
jelikož nalézají se tyto rudy vrostlé mezi rudami vismutu, stříbra, železa, 
mědi a olova, praží se co nejpozorlivěji, aby oddělil se arsén a síra. Arsén 
a síra shoří na kyseliny, jež unikají capouchem pece pražecí do věží jedových, 
kdež usazuje se kyselina arsénová co bílá moučka jedová. Moučky jedové 
užívá se co přísady do* pánví, kdež připravuje se šmolka, pak co prostředku 
sestřeďovacího rud nikelnatých.

Když byly rudy kobaltové úplně jiných kovů prosty, nabývá se pražením 
bedlivým kysličníku kobaltitého, kterýž poskytuje nejčistší modré sklo. Avšak 
příroda nikdež nám nepodává tak čistých a bohatých rud, tudíž vznikají pra
žením kysličníky jiných kovů, které byly přimíšeny k rudám kobaltovým. Pra
žené rudy kobaltové jsou téměř vždy složeny z kysličníku kobaltnatého a ko
baltitého, nikelnatého, měďnatého, železnatého a j. v., pak drží v sobě sírany 
a arséničnany těchto kysličníků, jakož i nerozložené ještě arsénidy a sirníky. 
Kde vyrábí se z pražených rud šmolka, není škodlivá přítomnost arsénu a 
síry, poněvadž látkami těmito odstraní se z modrého skla kovy cizí, zvláště 
nikl. Když byly rudy přepražené, neobsahují více arsénu a síry, všecky kovy 
jsou okysličeny; taková ruda pak nehodí se k výrobě šmolky, jelikož kyslič
níky kovův by vešly v složení skla, čímž by toto nabylo nepříjemné barvy. 
Nejhůře počíná si kysličník nikelnatý, jelikož dává sklu nepěkné sbarvení 
fialové, tudíž hledí v hutích šmolkových, kdež vyrábějí jemnější a dražší 
druhy modři kobaltové, vezdy k tomu, aby byl kobalt prost i sebe menší při
míšeniny niklu.

Pražené rudy kobaltové prodávají se jmenem safflor, ca/m , caffer (od
vozeno snad ze safír), kterýž slouží k dobývání barev kobaltových, jakož 
i k barvení porculánu a kameniny na modro. Dle čistoty rozeznává se cafra 
sprostá (v obchodu má znak 0 $), prostřední {MS), dobrá (FS) a nejlepší (.FFS). 
Cafra jest hmota šedivá a skládá se z kysličníku kobaltnatého, kobaltitého, 
arsénanu a arseničnanu kobaltnatého, kysličníku nikelnatého, železitého, vis- 
mutového a manganitého V Sasku užívají cafry k dobývání šmolky a nečistí 
ji od kysličníků kovů přimíšených, jelikož toto jest práce obtížná a nesnadná, 
vymáhajíc pomoci zkušeného lučebníka.

Y Jáchymově dobývají kysličníku kobaltitého z modré strusky, kteráž v sobě 
drží kromě kobaltu též nikl, měď, železo, arsén, kysličník hlinitý a vápenatý 
a kyselinu křemičitou. Struska tato roztluče se stoupami na moučku, rozemele 
se ušlechtile a zadělá se na prkenné podlážce zředěnou kyselinou sírovou. Na 
centnéř strusky potřebuje se asi 3/ 4 centnéře kyseliny. Zadělaná struska pro
míchá se lopatou a dá se konečně na hromadu, aby vyvinující se teplo déle 
účinkovati mohlo, což napomáhá velice tvoření skalic, vůbec síranů, a to jest 
účelem celé práce té. Sírany (kobaltnatý, nikelnatý, mědnatý, železnatý, hli
nitý a vápenatý), které se znenáhla vytvořily, pálí se v peci muflové horkem 
mírným, aby odstranila se nadbytečná kyselina sirková a rozložily se sírany: 
železnatý, hlinitý, mědnatý a nikelnatý. Síran kobaltnatý zůstane nezměněným 
a vylouží se v kádích horkou vodou. Yyloužený zbytek sestává hlavně z ky
seliny křemičité a síranu vápenatého, pak z kysličníku železitého, hlinitého, 
niklitého a mědnatého, arséničnanu železitého a nepatrné částky kysličníku 
kobaltitého.

J a h n o v a  Kronika práce.. Dii IV. 16
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Louh kobaltový drží síran kobaltnatý a něco málo síranu nikelnatého. 
Z roztoku tohoto srazí se sodou uhličitan kobaltnatý a nikelnatý. při čemž 
utvoří se též síran sodnatý. Uhličitany scedí a vymyjí se dokonale od síranu 
sodnatého. Síran sodnatý dlužno úplně odstraniti, jinak by se utvořil při 
rozlučování kobaltu od niklu chlórnatanem vápenatým síran vápenatý, kterýž 
by sražený kysličník kobaltitý velmi znečistil.

Vymyté uhličitany kobaltu a niklu rozpustí se kyselinou solnou. Roztok 
tento vaří se v kádích s roztokem chlórnatanu vápenatého pod pláštěm a ko
mínem, jímž vyvinutý chlór uniká. Vaření děje se parou vodnou, kteráž při
vádí se rourou kaučukovou. Cklórnatan vápenatý srazí kysličník kobaltitý a 
kysličník niklitý zůstane v roztoku a sráží se vápnem žíravým. Kysličníku 
niklitého upotřebuje se k dobývání niklu.

Dokonale vymytý kysličník kobaltitý usuší se na lískách v sušárně, pálí 
se v kelímkách hessenských, roztírá se v porculánových miskách a přivádí se 
takto do obchodu. Způsob tento vyrábění kysličníku kobaltitého vynalezl a 
zavedl v huti Jáchymovské r. 1866 a 1867 pan Arnošt Vysoký.

Kysličník kobaltitý jest prášek černý, neúhledný. Užívá se ho co mo
drého barviva pro porculán, sklo, emaily atd. a co takové nedá nahraditi se 
žádnou jinou látkou, jelikož ohni úplně vzdoruje. Bez kobaltu nebylo by 
modrých skel, nebylo by maleb skvělých, kteréž zdobí okna našich chrámů. 
Každý hrnčíř upotřebuje kobaltu, aby docílil modré, hrubé kresby na talířích, 
misách atd. Největší množství kobaltu spotřebuje se do roka na vyrábění 
rozmanitých barev modrých, především na dobývání šmolky.

Dobývání modři české čili šmolky. Šmolka jest modré sklo draselnaté, 
na jemný prášek rozemleté. Šmolka dobývá se podobně jako obyčejné sklo. 
Pražené rudy kobaltové smíchají se s křemenem na drobnou moučku roze
mletým, salajkou a moučkou jedovou, načež roztápí se smíšenina v pánvích 
z ohnivzdorné hlíny v obyčejné peci sklářské. Do každé pánve nakládá se 
asi po centu smíšeniny, po té ztuží se žár v peci a bedlivě míchá se sklem 
roztopeným. Za osm hodin asi vyčeří se sklo modré a nečistoty usadí se na 
dně pánví co niklovina a na povrchu co' pěna skelná.

Kysličník draselnatý, v salajce obsažený, slučuje se žárem sklářské peci
s kyselinou křemičitou, čímž vylučuje se kyselina uhličitá, kteráž v bublinách 
prchá a tvoří se sklo, kteréž, slučujíc se s kysličníkem kobaltnatým, nabývá 
sbarvení modrého. Ostatní kovy, zvláště železo, sloučily by se tolikéž se 
sklem, když bychom nebyli přidali kyseliny arsénové. Kyselina arsénová 
okysličuje totiž kysličník železnatý na kysličník železitý, kterýž sklo více ne- 
sbarvuje; arsén slučuje se dále s niklem a ostatními kovy a sloučeniny tyto 
osazují se na dně pánví co niklovina, kteráž z pánví bud se vypouští zvláštním 
otvorem ve dně pánve aneb vybírá se, když bylo se odstranilo modré sklo, 
lžicemi a slouží po té k dobývání niklu. Niklovina jest hmota lesku kovo
vého, nad míru křehká a drží v sobě veškerý nikl z rud kobaltových. Vedlé 
arsénu, síry, železa, mědi a kobaltu obsahuje niklovina zhusta vismut; z ta
kové nikloviny, prvé nežli se jí upotřebuje k dobývání niklu, přivádí se vis
mut k užitku. Dříve zahazovala se niklovina co struska nějaká na haldy, 
odkudž nyní pilně se vybírá a upotřebuje se k dobývání kovův, jež 
v sobě drží.

Když bylo modré sklo v pánvích se vyčeřilo, vybírá se za horka lžicemi
do kádě, do níž teče ustavičně studená voda. Studenou vodou zkřehne, pak
rozbíjí se nejprvé za sucha, prosejvá se, aby odstranily se částečky vtroušené 
nikloviny, po té rozemílá se kameny žulovými, načež pouští se do velikých 
sudů s vodou, v nichž osazuje se nejdříve modré posýpátko, kteréž přidává 
se při novém rozemílání ke sklu nerozemletému. Když usadilo se posýpátko, 
což poznává se zkušeností, přelévá se kalná tekutina do druhé nádoby, kdež
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osazuje se vlastní barva čili couleur. Z této nádoby vyčerpá se kalná voda 
a přelévá se do sudu třetího, kdež osazuje se ešl. Vlastní barva a ešl pro- 
pírají se ještě jedenkráte a kalná kapalina nechá se osaditi ve velkých kašnách, 
čímž dobude se ešlu světlejšího, kterýž prodává se co nejsprostší druh šmolky 
aneb slouží co přísada ku smíšenině šmolkové v pánvi pece sklářské.

1 č. kysličníku kobaltnatého barví ještě 250 č. skla zřetelně. Barva 
skla kobaltnatého jest tím tmavější a čistší, čím vícev rud kobaltových vzalo 
se a čím čistší byly, ale řídí se též jemností prášku. Čím jemnější jest tento, 
tím většího množství kysličníku kobaltnatého potřebuje, aby jevil určitý od
stín barvy. Rozličné množství kobaltu značí se v obchodě písmeny F  (nejlepší), 
M  (prostřední), O (sprostý druh), jemnost prášku pak písmeny C (Couleur) 
a E  (Ešl).

Šmolka jest prášek překrásně lazurový, nad míru stálý a neporušuje se 
sirovodíkem ani kyselinami. Ve vodě se čáštečně rozpouští, jelikož není než 
draselnaté sklo vodné kysličníkem kobaltnatým modře sbarvené, proto šmolka, 
kteráž dlouhý čas ve vodě se nalézala, nabývá barvy bledší.

Šmolka hodí se zvláště k malbám na obmítce, na stěnách, k nátěrům 
předmětů, kteréž mají odolati vlivu povětrnosti. Největší část šmolky slouží 
k barvení papíru, prádla, batystu, jemnějších nití atd. Za naší doby počíná 
šmolka býti ultramarínem vytlačována z užívání v domácnosti. Ultramarín 
jest sice mnohem lacinější, avšak není stálý na světle, ve vlhku, ve výparech 
rozmanitých; kyselinami se rozkládá, čímž vyvinuje se sirovodík. Mimo Sasko 
vyrábějí se barvy kobaltové ještě v Švédsku a Norvéžsku, v Porýnsku, Hessensku 
a Anglicku, kterážto poslední země dobývá šmolky z rud kobaltových, kteréž 
přivážejí se z Čilska.

Kysličník kobaltnatý a kobaltitý poskytuje modrou barvu netoliko se 
sklem, nýbrž i s jinými látkami, zvláště s kysličníkem hlinitým a cíničitým. 
Barvy takové vyšly nenáhle z užívání, zvláště od té doby, co zmohla se vý
roba ultramarínu. Nejznámější z těchto modří jest ultramarín kobaltový, 
kterýmž hleděl francouzský lučebník Thenard nahraditi vzácný a drahocenný 
ultramarín přirozený. Modř tato dobývá se následovně: Z roztoku čistého 
chloridu kobaltnatého srazí se čpavkem kysličník kobaltnatý, tento smíchá se 
s hydrátem hlinitým (z beauxitu), smíšenina vypírá se vodou, suší se a pálí 
se v kelímkách z hlíny ohnivzdorné téměř až k bodu tání skla. Po vychlad
nutí rozemílá a prosívá se. Smíchá-li se hydrát hlinitý s fosforečnanem neb 
arséničnanem kobaltnatým, vzniká modř již v červeném žáru a jest krásnější. 
Modř Thénardova jest tudíž buď sloučenina kysličníku kobaltnatého s kyslič
níkem hlinitým aneb smíšenina z tohoto s arséničnanem neb fosforečnanem 
kobaltnatým. Modř Thénardova má ve dne téměř barvu ultramarínu, ale při 
světle svíčkovém vidí se špinavě fijalová, jako veškeré modři kobaltové. Slouží 
co barva stálá a krásná, avšak velice drahá, ve vodě, oleji a na porculáně. 
Jiná taková modř slově Coeruleum. Tato modř připravuje se zvláště v An
glicku pro malbu barvami olejnými a vodnými, a vyniká zvláště tou vlast
ností, že nevidí se při strojeném světle fialová. Nemění se světlem, vzduchem 
a žíravinami, ale rozpouští se snadno v kyselinách. Sestává z cíničitanu ko
baltnatého s nadbytkem kyseliny cíničité, pomíšené sádrou.

Kobalt není pouze součástkou modrých barev, jelikož tvoří s jinými látkami 
sloučeniny, jež poskytují sbarvení přerůzné, červené, fialové, žluté a zelené. 
Tak tvoří fosforečnan kobaltnatý barvu -fialovou, kteréž dobývá se v rozmani
tých odstínech, jež závisí od toho, jak dlouho byl fosforečnan kobaltnatý se 
žíhal. Kysličník cinečnatý dává s kysličníkem kobaltnatým barvu zelenou, 
kteráž slově zeleň Rínmanova. Abychom zeleni té dobyli, třeba nám porá- 
žeti roztok chloridu kobaltnatého uhličitanem sodnatým, míchati sraženinu 
vypranou s bělobou cinkovou, posléze sušiti a páliti smíšeninu tuto, až se- 
zelená. Zeleni mnohem krásnější nabývá se v menším horku, pálí-li se fosforečnan
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nebo arséničnan kobaltnatý s bělobou cinkovou. Jest prášek temně zelený, 
kterýž slouží co stálá barva malířská, ale nehrubě krásná a drahá, kteráž 
zove se též rumělka zelená.

Když vedou se do roztoku dusičnanu kobaltnatého, do něhož přidáno 
hydrátu draselnatého, páry kyseliny dusičelé, vzniká žlutá zrnitá sraženina, 
kterážto slouží co barva malířská a slově zlut kobaltová. Žluť tato tvoří 
prášek temně citrónový, velmi málo rozpustný ve vodě, nic v líhu, stálý proti 
kyslíku a výparům sirnatým. Poněvadž sráží se dokonale čistá i z nečistého 
dusičnanu kobaltnatého, hodí se zvláště k malbě na skle a porculánu, kde 
jest třeba čistých odstínů barev.

Nikl, jeho dobývání a vzdělávání. Mnohem později sloučenin kobaltových 
byl objeven švédským lučebníkem Aleksandrem Cronstedtem r. 1751 v rudě, 
kterouž nazývají horníci němečtí kupfernickel, jenž rudy kobaltové všudež pro
vází, nový kov, kterýž nazval nálezce niklem . Hutníci domnívali se, soudíce podlé 
fysikálných vlastností, že kupfernickel drží v sobě měd, jsa úplně podoben 
některým rudám měděným; přes všechnu práci nebyli však s to dobyti z té 
rudy mědi. Cronstedt bádal po příčinách zvláštního výjevu toho. Neustálým 
badáním seznal lučebník tento, že kupfernickel drží v sobě sice kov, avšak 
zcela jinaký, nežli se byli hutníci domnívali. Kov tento jest mědi částečně 
podoben, neboť soli jeho jsou zelené a poskytují roztoky tolikéž zelené, jako 
některé soli mědnaté, avšak kov tento nesráží se z roztokův svých cinkem, 
kdežto měd tak činí. Cronstedt soudil tudíž zcela správně, že nový kov blíží 
se více železu a činku, nežli mědi. Když Cronstedt dobyl niklu, přesvědčil 
se, že kov tento jest kujný, tažný a tak sotně roztopitelný, jak kujné železo. 
Drahnou dobu byl nikl pouze vzácným výrobkem chemickým, jehož nebylo 
k ničemu užíváno. Teprvé v tomto věku nalezl nikl upotřebení k vyrábění 
slitin stříbru podobných, z nichž sluší jmenovati na prvém místě argentan.

Nikl nevyskytuje se v přírodě ryzí, vyjímaje toliko povětroně, v nichž 
nachází se slit s jinými kovy. Nejdůležitější rudy jeho jsou: nikelin (něm. 
Kupfernickel), drží v sobě 43 setiny niklu, sloučeného s arsénem; vedlé toho 
obsahuje kobalt, železo, síru, olovo, měd, vismut atd. Nikelin vyskytuje se 
zvláště v Rudohoří u Jáchymova a Schneeberku s kobaltovými rudami. 
Chloanthit, bílý kyz niklový, provází předešlý, drží v soběv27 setin niklu. 
Gersdorffit, drží 35 setin niklu, nachází se u Schladmingu ve Štýrsku. Nerost 
tento obsahuje nikl sloučený se sirou a arsénem; některé druhy drží v sobě 
antimon na místě arsénu. Mimo to tvoří nikl součástku některých vzácných 
nerostů, zejmena Annabergitu, kterýž jest vodnatým arséničnanem nikelnatým, 
černi niklové, kterážto jest vodnatý kysličník nikelnatý, Millerinu, kterýž jest 
sirník nikelnatý a j .  v. Dále nachází se v některých druzích burele, téměř 
ve všem železe prodajném, v některých kyzech železných, zvláště ve švédském 
kyzu magnetickém, kterýž drží v sobě 3 setiny i více niklu.

Rudy niklové nevyskytují se nikdy o sobě, vždy provázejí rudy kovů 
jiných, tvoříce často jen nepatrnou součástku jich; niklu dobývá se pak co 
vedlejšího výrobku z ostatků, jež zbyly při dobývání kovů těchto. Yezdy 
provází nikl rudy kobaltové, kteréž zanechávají vešken nikl v niklovině, jež 
zbývá na dně pánví, v nichž vyráběla se šmolka. Niklovina tato drží v sobě 
okolo 49 setin niklu, kterýž sloučen jest s arsénem a sirou; vedlé těchto 
látek obsahuje niklovina sledy antimonu, vismutu a mědi. Z nikloviny této 
dobývá se největší množství niklu. Při dobývání olova získá se někdy ostatků, 
jež drží v sobě značné množství niklu. Z lechu neb kamene měděného na
bývá se též něco niklu. Dobývání niklu z rud, kteréž obsahují pouze několik 
setin své váhy kovu toho, se vždy vyplácí, jelikož nikl náleží ke kovům 
vzácným a drahým.

Přivádění rud niklových k užitkům jest prací nad míru obtížnou a ne-
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snadnou, vymáhajíc nejen píle hutníkovy, nýbrž i veledůležité pomoci lučeb
níkovy, kterážto poslední vyvádí nikl z bludiště, ve kterém se nalézal, jsa 
sloučen s kovy příbuznými.

Hutník nezanáší se obyčejně výrobou niklu kovového, ano jemu záleží 
nejvíce na tom, aby dobyl nikloviny neb kamene niklového, co možná niklem 
nejbohatší. V dílnách chemických po té hledí se k tomu, aby se zbavila 
niklovina, buď za sucha, bud za mokra, kovů cizích, zvláště síry, arsenu, 
mědi, vismutu, železa a kobaltu, a po té aby se zkovil kysličník nikelnatý 
neb niklitý pomocí uhlíka na nikl. Při dobývání niklu z jeho rud jest velmi 
mnoho způsobů v užívání, ana sobě vede každá huť téměř jinak, chovajíc 
svůj způsob přivádění rud niklových k užitkům co přísné tajemství.

Když čistý nikelin nalézá se v takovém množství, že hodí se k dobý
vání niklu již o sobě, což jest nad míru řídký případ, počíná sobě hutník při 
jeho zkovění následovně: Ruda drobně rozbitá praží se několikráte s přísadou 
křemene, hlíny, vápence atd., čímž nabývá se kamene chudého, z něhož získá 
se opětovaným pražením kamene bohatého. Pražením odtéká se arsén, kterýž, 
okysličiv se na kyselinu arsénovou neb jedovou moučku, bývá zhušťován v jedo
vých věžích. Kámen bohatý slouží pak k dobývání niklu.

Kámen niklový a niklovina zkovují se nyní buď za sucha neb za mokra. 
Popíšeme nejprvé způsob, kterak přivádějí se látky takové, niklem nejbohatší, 
za sucha k užitkům a tu budeme míti na zřeteli způsob, podlé něhož pracuje 
se v huti Jáchymovské v Cechách. V Jáchymově dobývá se niklu z nikloviny, 
kteréž nabylo se při dobývání vismutu, jakož i při roztápění ostatkův od do
bývání stříbra s arsénopyritem; jest to sloučenina arsénu s železem, niklem a 
mědí. Tato praží se v hromadách a roztápí se v peci šachtové s křemenem 
a se struskami, což děje se několikrát střídavě; při tom vypuzuje se arsén 
co kyselina arsénová a železo okysličené přichází do strusek. Niklovina 
vnese se po té do hnízda pece ‘plamenné, skoro do běla rozpálené a roztopí 
se v proudu vzduchu, aby okysličilo se železo; toto struskovatí se přísadou 
z křemene, hašeného vápna a kazivce, struska stahuje se a práce tyto opa
kují se do vyloučení železu, načež struskovatí se podobně kobalt do skrovného 
zbytku. Něco kobaltu může se zanechati v niklu, aniž by argentan ujmu 
utrpěl. Nerádno všecken kobalt struskovatiti, aby nedostalo se mnoho niklu 
do strusky kobaltové, což vyrábění kobaltu z ní činí velmi obtížným. Struska 
železná vyveze se na haldu, struska kobaltová, kteráž jest modrá, potřebuje 
se k vyrábění kobaltových barev.

Struskovatěním v peci plamenné dobytá niklovina, kteráž drží nyní v sobě 
asi 49 setin niklu, roztluče se stoupami na drobno, rozemele se ušlechtile a 
pálí se v peci plamenné tak dlouho, až větší čásť arsénu se z ní vypudila a 
nikl s mědí a kobaltem se okysličil. Pálená niklovina opět se rozemílá 
a moučka takto dobytá míchá se s 15°/0 sody a 2 ° / 0 salnytru, pálí se opět, 
čímž utvoří se arséničnan sodnatý, kterýž vymeje se horkou vodou, ješto 
zbývá moučka niklová (kysličník niklitý, kobaltitý a měďnatý). Míchání se 
sodou a salnytrem, pálení a vymývání dlužno několikráte předsevzíti, než se 
vybaví všechen arsén, což učiniti se musí, neboť arsén činí nikl křehkým, 
což jest na ujmu dobrotě slitin niklových.

Usušená moučka niklová zadělá se s 15 ° / 0 mouky žitné a teplou vodou, 
těsto vyválí se a dá se do železného rámce, v němž dobře se uhněte, aby celek 
tvořilo. Rámec leží na stole a jest asi 1V2 stopy dlouhý a široký a tak vy
soký, jak veliké mají býti kostky, na kteréž se rozkrájí těsto nožem tenkým 
podlé pravídka železného nebo dřevěného. Kostky tyto usuší se a naloží se 
s mourem z uhlí dřevěného do kelímkův' hessenských, přikryjí se vrstvou 
mouru a po té víkem. Kelímky postaví se do pece plamenné, kdež kostky 
se odkysličí uhlíkem z mouky a mouru. Odkysličcné kostky, kteréž na po
vrchu červeně vypadají, vyberou se z mouru a vsýpají se do sudu, kterýž
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otáčí se o osu svou a clo něhož nalilo se něco sody. Třením v sudu nabudou 
kostky povrchu lesklého. Kostky tyto drží v sobě měd (až 18%), kterážto 
jest neškodná přj dělání argentanu, sledy kobaltu, železa, kysličníku hlinitého 
a kyseliny křemičité.

Dotčený způsob vyrábění niklu zavedl v huti Jáchymovské před několika 
lety Adolf Patera. Popis způsobu Páteřová byl nám sdělen laskavostí pana 
Arnošta Vysokého, c. k. huťmistra v Jáchymově.

Nikl dobývá se za sucha obyčejně toliko tam, kde nacházejí se rudy 
čisté, aneb kde obsahují rudy niklové měď. Největší množství niklu dobývá 
se tak, že přípravné práce dějou se za sucha a oddělení niklu od ostatních 
kovův že docílí se za mokra. V Birminghamu v Anglii vyrábějí nikl násle
dovně: Niklovina roztlouká se v stoupách 11a jemný prášek, kterýž smíchá se 
s uhlím a žíhá se delší dobu (asi 1 2  hodin průměrně.) na nístěji plamenné 
pece. Pražením odstraní se arsén a síra a ostatní kovy okysličí se; avšak 
práce ta nezdaří se úplně, jelikož zůstane vždy část arsénu s niklem sloučena. 
Pražená niklovina rozpouští se po té v kyselině solné a z roztoku toho srážejí 
se jednotlivé kovy zvláštními přísadami. Aby odstranil se vismut, rozředí se 
roztok vodou, čímž sráží se kysličník a chlorid vismutový. Když byla se 
usadila tato sraženina, oclleje se pozorně roztok čirý a smíchá se s chlórovým 
vápnem. Chlórovým vápnem okysličí se kysličník železnatý na kysličník žele
zitý a kyselina arsénová na kyselinu arséničnou. Vápenným mlékem sráží se 
pak arséničnan železitý co hnědá sedlina. Přílišný nadbytek vápenného mléka 
nemá se přidati, jinak sráží se též kysličník nikelnatý a mědnatý. Když od
stranila se čirá tekutina od sedliny arséničnanu železitého, vevádí se do ní 
proud sirovodíku aneb přičiňuje se roztok sirníku barnatého neb vápenatého, 
měď sráží se co sirník mědnatý a v roztoku zbývá pouze nikl a kobalt. Když 
scedila se sraženina sirníku měďnatého, smíchá se roztok čirý s chlórovým 
vápnem, vaří se a kysličník kobaltitý sráží se a kysličník niklitý zůstaví se 
v roztoku, z něhož sráží se po odstranění kobaltu vápenným mlékem. Ky
sličník niklitý vymývá se a suší se, po té smíchá se s mourem z uhlí dřevě
ného a zkovuje se, čímž získá se niklu co houby černé, kteráž dále se vzdě
lává aneb přímo se upotřebuje k dobývání argentanu.

Seznali jsme takto dva způsoby dobývání niklu. Avšak chemie nás učí, 
že můžeme ještě jinak a jinak odděliti nikl od kovů, kteréž jej doprovázejí, 
tudíž nelze se diviti tomu, že nalézají se v užívání přerozmanité způsoby do
bývání niklu, že téměř každá továrna pracuje dle jiného návodu. Takové způ
soby navrhli zvláště Berthier, Woehleř, Liebig, Proust, Thomson a j. v.

Nikl přivádí se do obchodu bud v kostkách, kteréž jsou začervenalé, 
zahnědlé neb zažloutlé, jinými kovy někdy valně pomíšené, bud v hůlkách, 
kteréž jsou čistší, nebot získaly se přetápěním niklu kostkového, aneb posléze 
co houba niklová. v

Niklu dobývá se nyní ročně k 10.000 centů. V Rakousku dobylo se 
roku 1865 niklu- 62*3 centů v ceně 16.366 zl. 37 kr., nikloviny 380*33 centů 
v ceně 15.047 zl. a niklových rud v Uhříeh 10.169 centů v ceně 258.400 zl. 
73 kr. V Jáchymově dobylo se téhož roku 22 liber niklu kostkového. R. 1859 
dobyto niklu v Jáchymově 41 centů a 41 liber. Niklu dobývá se v Rakousku 
ještě v Salcpurku (ročně as 20 centů rud) a Štýrsku. Z ostatků při dobývání 
mědi zkovuje se veliké množství niklu v Hessensku a Nassavsku (Dillenburk, 
Riegclsdorf, Bieber). V Rammelsberku na Harcu dobývají nikl z rud olovna
tých, kteréž drží asi 0*7% niklu a 1*6% kobaltu. Saské rudy niklové vy
vážely se do Birminghamu a Sheffieldu v Anglicku, kdež sloužily k výrobě 
nového stříbra neb argentanu.

Čistý nikl jest kov barvy téměř stříbrné, silného lesku, dokonale tažný, 
kujný za studená i za horka, pevnější železa. Magnetem přitahuje se a může
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sám se zmagnetisovati. Na vzduchu a ve vodě nemění se. V horku jest 
svařitelný, roztápí se ale náramně těžce a neokysličuje se snadno.

Nové stříbro. Drahnou dobu obmezovala se výroba niklu pouze na 
chemické dílny, kdež dobýval se co nějaká vzácnost toliko v malé míře a na 
jeho průmyslné užívání nepomýšlelo se ani, jelikož výroba kovu toho nad 
míru nesnadná, tudíž nehodil by se k účelům průmyslným již z té příčiny, 
že by velmi drahý byl. Bedlivá a svědomitá práce lučebníkův nedala však 
dlouho odpočívati kovu našemu v nečinnosti, vyměřila jemu, byt i dosud ne
patrný, okres působení, v němž jeví se nám nild v plné slávě své, nabývaje 
každodenně větší uznalosti se strany obecenstva.

Již alchymikové pídili se s neúnavnou touhou a s horečnou pílí, aby 
nalezli způsob, podlé něhož by mohli uvnitř svých dílen vyráběti umělým 
způsobem zlato a stříbro, tak krásné ku pohledu. Avšak práce tato nikdy 
alchymikům se nezdařila. Nynější průmyslníci nejsou více pilni toho, aby 
dobyli laciným způsobem těchto drahých kovův, nebot chemia Lavoisierova 
přesvědčila je, že by to byla práce Sisyfova; oni spokojují se již tím, když 
získali z kovů obyčejných slitiny, kteréž jen ku pohledu podobají se oněm 
drahým kovům. Nejdříve slévali kovy stříbru podobné (cín, vismut a antimon) 
s mědí a tu nabyli slitiny, již nazvali kovem Britanským. Později měli na 
zřeteli měď, nebot poznali, že tento kov slévaje se u př. s arsenem, stává se 
bílý a lesklý co stříbro. Avšak arsén jest nad míru zhoubný jed, tudíž nesmí 
se užívati jeho k takovým předmětům, kteréž slouží k přípravě pokrmů. Bílá 
měď arsénová byla jednoho času velmi rozšířenou slitinou, hotovily se z ní 
knoflíky k šatstvu vojenskému, práce sedlářské a pasířské, ano i náčiní ku
chyňské. Jelikož zhusta se stávalo, že lidé arsénem z mědi bílé se otravo
vali, neznajíce ani složení jejího, zapověděly vlády vyrábění a užívání této 
slitiny.

I hledáno po kovu, kterýž by zdraví neškodný byl a s mědí rovněž 
úhledné a stříbru podobné slitiny poskytoval. I bylo nalezeno a opětovanými 
zkouškami ztvrzeno, že jest k tomu konci nikl kovem nejzpůsobilejším. Avšak 
vynález tento není nový, nebot Číňané užívají již od nepamětnýcli dob niklu 
k vyrábění stříbru podobné slitiny, kteráž slově pakfong. Lučebník Engstrom 
přesvědčil se, že pakfong jest slitina mědi, niklu a činku.

Průmysl nového sstříbra aneb slitin niklových jest nový, nebot prvé před
měty, které byly z těchto slitin zhotoveny, pocházejí z roku 1824, kde po
vstaly v Berlíně a v Schneeberku prvé dva závody, kteréž slévaly nové stříbro. 
Závody tyto povstaly na základě prací, jež byly zaslány k rozluštění cenné 
otázky, již vypsala pruská průmyslová jednota a kteráž měla ten účel, aby 
vynalezla se slitina podobná 1 2 1 otovému stříbru, kteráž hodila by se k prů- 
myslnému vzdělávání na kuchyňské náčiní, a nebyla zdraví nebezpečná.

Užívání niklu brzy se rozšířilo též ve Francii a v Anglicku a všudež 
zde zakládaly se továrny na slitiny niklové, kteréž s podivnými jmény při
váděly se do obchodu. V Německu slově stříbro nové argentan, ve Francii 
maillechort, v Anglii german silver (německé stříbro) a packfong. Lepší druhy 
šlovou v Anglii elektron a tntenay\ poslední jest slitina niklová, kteráž má prý 
totéž složení co pakfong čínský. Vídeňské nové stříbro nazývá se alpaccn\ 
jiná jména téže slitiny jsou: lunaid, alfenid, atd. Galvanicky postříbřené 
slitiny niklové šlovou Čínské neb perumánské stříbro.

Jmenem nové stříbro vyrozumívají se slitiny mědi, niklu a činku, v nichž 
kovové tito jsou v nejrůznějších poměrech slity. Každá továrna na nové stříbro 
pracuje podlé jiných poměrů a přikládá tudíž výrobkům svým vždy jiná a jiná 
jména. Nej důležitějším z kovů, které skládají tyto slitiny, jest nikl, nebot 011 

jediné dodává slitinám takovým stříbrné barvy a překrásného lesku; tudíž jsou 
ony slitiny nejlepší, kteréž drží v sobě nejvíce niklu. Cink slouží k tomu, 
aby činil slitinu snadněji roztopitelnou. Činku béře se k těmto slitinám tolik,
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mnoho-li se dává jeho do mosazi, můžeme tudíž říci, že nové stříbro jest 
mosaz, kteráž byla niklem stříbru podobnou učiněna.

V Berlíně slévají tré druhů nového stříbra v těchto poměrech:
nejlepší druh drží v sobě 52 č. mědi, 2 2  č. niklu, 26 č. činku;
prostredny ,, ,, ,, ,, 59 ,, ,, 11 ,, ,, 30 ,, ,,
obyčejný ,, ,, ,, ,, 63 ,, ,, 6  ,, ,, 31 ,, ,,
Vídeňské nové stříbro skládá se z 3 částí mědi, 1 č. niklu a 1 č. činku. 

V čínských slitinách niklových nalézají se ještě 2 —3 setiny železa, kteréž činí 
slitinu tvrdší, bělejší, lesklejší avšak též křehčí.

Vyrábění nového stříbra provádí se následovně: Nikl, kterýž buďto se 
přetopuje v plamenných pecech, aby odstranily se struskou přimíšeniny, aneb 
ihned co kostkový nikl se užívá, roztlouká se na kusy s ořech lískový; roz
tlučený nikl míchá se po té s kousky mědi a činku. Smíšenina nakládá se 
do velkých kelímků a sice tak, aby dno kelímku a povrch smíšeniny pokrý
valy kousky měděné, pak posype se smíšenina vrstvou uhelného mouru a 
kelímek zasadí se do pece, v kteréž byl oheň se rozdělal. Aby snadněji se 
slily tito kovové, dobývá se někdy z činku a mědi mosazi, která přidává se 
do roztopené smíšeniny v kelímku. Když smíšenina se roztopila, míchá se 
jí ustavičně železnou tyčí, čímž část činku se spaluje, pročež má vždy se 
bráti nadbytek kovu toho. Mají-li se slévati ze slitiny té předměty, přidává 
se do kelímků po 3 setinách olova. Obyčejně válcuje se slitina na plechy 
neb dráty rozmanité tloušťky, aneb táhnou se z ní tenké dráty, podobně jak 
z mosazi. Vzdělávání nového stříbra na plechy a dráty provádí se za stu
dená, což jest dosti obtížná práce, jelikož nové stříbro jest málo kujné. Válco
vání plechů z nového stříbra dlužno prováděti nenáhle; pokaždé, když plech 
z válců vystoupil, má se nahřívati, po té nechává se vychladnouti a pak teprvé 
znova se válcuje. Z plechu takového lze tepáním dobyti plechu nejtenšího, 
kterýž slouží co nepravé stříbro k postříbřování.

Nové stříbro neb argentan podobá se 121otovému stříbru, jest tvrdší 
mosazi, avšak právě tak tažné. Přijímá krásný lesk, neporušuje se slabými 
kyselinami, pročež robí se z něho nástroje, v nichž mohou se pokrmy pře- 
chovávati, aniž by to s ujmou našemu zdraví bylo. Z nového stříbra hotoví 
se náčiní domácí a kuchyňské, svícny, ozdoby, knoflíky a j .  v. Má-li se do- 
dati předmětům takovým větší úhlednosti a trvanlivosti, postříbřují neb po- 
zlacují se. Nejlepší výrobky argentanové pocházejí z Vídně a z Berlína.

V Švýcařích a v Belgii dávají nikl do slitin, z nichž razí se drobné 
peníze. Penízky takové jsou sice stříbru podobné, avšak žloutnou po delší 
době. Nyní užívá se hojně niklu též k poniklování galvanickému jiných 
předmětů, čímž tyto nabývají příjemnějšího povrchu a větší stálosti.

Nikl poskytuje sloučeniny rovněž tak krásně sbarvené jako kobalt, avšak 
barvy nikelnaté jsou velmi drahé a dají se jinými látkami úplně nahraditi. 
Jediného kysličníku nikelnatého užívá se ve sklářství k dobývání krásného 
skla jacintového.

Uran. S kobaltem a niklem vyskytují se v Rudohoří ještě rudy něko
lika kovů vzácných, kteréž nazývají se uran, molybdén, vanadium a šél. Nej
důležitější z těchto kovů jest uran, kterýž co do vlastností svých podobá se 
velice kobaltu. Uranu kovového nikdež se neužívá právě tak jako kobaltu, 
avšak sloučeniny uranové s kyslíkem jsou vzácné a nad míru krásné barvy, 
jichž cení sobě zvláště v skelných hutích a v továrnách na porculán, podobně 
jak kysličníků kobaltových.

Uran objevil roku 1789 německý lučebník Klaproth v nerostu, kterýž 
slově smolec čili nasturan, avšak teprvé roku 1840 podařilo se francouzskému 
lučebníku Péligotovi dobyti uranu úplně prostého jiných prvkův. Uran tvoří
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černý prášek, kterýž hoří snadně teplem nepříliš vysokým. Čistého uránu 
jest velmi nesnadno dobyti a pak neužívá se ho k ničemu, pročež zůstává 
pouze vzácností některých chemických dílen. Avšak sloučeniny uranové s ky
slíkem čili kysličník uranatý, uranato-uranitý, uranito-sodnatý, uranito-drasel- 
natý, uranito-ammonatý tvoří překrásné barvy, jichž užívá se k malbě na skle 
a porculánu.

Uran vyskytuje se v přírodě toliko v některých vzácných nerostech. 
Nejhojněji nachází se v šmolci čili nasturanu, kterýž jest kysličník uranato- 
uranitý, hlavně v Rudohoří (v Jáchymově, Annaberku), též v Příbrami. Zvě
tráním tvoří se z něho Zippeit (vodnátý kysličník uranitý), uranit (vodnatý 
fosforečnan uranito-vápenatý) a Joliannit (vodnatý síran uranatý). Jediná 
ruda, z níž přivádějí se kysličníky uranu k užitkům, jest smolec.

Žluté barvy čili žluti uranové dobývají se hlavně v Jáchymově v českém 
Rudohoří, kdež nachází se největší továrna v celém světě na sloučeniny ura
nové, kteráž přináleží aeráru. O zavedení a zdokonalení výroby barev a slou
čenin uranových přičinil se s nemalou pílí a obětavostí výtečný lučebník a hor
ník český pan Arnošt Vysoký *), nyní c. k. hutmistr v dolech Jáchymovských, 
jehožto laskavostí bylo nám usnadněno podati tuto popis velezajímavého prů
myslu uranového. V Jáchymově vyrábějí ze šmolce pět rozličných látek: 
Žluť světložlutou, pomerančovou, zažloutločervenou čili draslovou, ammonia- 
kovou a černý kysličník uranito-uranatý.

1. Vyrábění žluli uranové barvy svělložiulé. Žluť tato jest složena z ky
sličníku uranitého, sodnatého a vody. Ruda Uranová neb smolec rozemele se 
na prášek mělný, kterýž praží 
se v peci plamenné pro vypu
zení arsénu a síry, pak aby 
kysličník uranato-uranitý obrá
til se v kysličník uranitý. Pra
žení děje se .s počátku teplem 
mírným, aby ruda se nespekla, 
pak žár ponenáhlu se ztužuje.
Když z rudy již se nekouří 
a ona arsénem a kyselinou 
siřičitou již nezapáchá, posype 
se 15°/0 sody pražené a 2 ° /0  

salnytru sodnatého, po té se 
dopraží. Přísada socly a sal
nytru má ten účel, aby se utvo
řily soli sodnaté, totiž slouče
niny kysličníku uranitého a ky
seliny arséničné, šélové a vaná- 
dové s kysličníkem sodnatým 
sody a salnytru. Dopražená 
ruda dobývá se z pece hřeblem 
a odděluje se po té podsíváhím 
o hrček, jichž tvoření nelze docela zameziti. Po tom vsype se po 50 librách 
do kádí vymývacích s cedítkem z hrubého plátna, v nichž vymyje se z rudy 
upražené horkou vodou síran, arséničnan, šélan, molybdénan avanadan sodnatý.

Arnošt Vysoký.

*) Arnošt Vysoký narodil se 26. dubna roku 1823 ve vsi Var vazově v kraji Pra
chenském, kdež byl otec jeho ředitelem panství Varvažovského. Nabyv v domácnosti ryze
českého vychování byl nucen líčiti se předce ve škole svého rodiště na německém slabikáři, 
pončvadž byl ustanoven pro studia gymnasialná a němčina tehdáž byla pro takého chlapce 
nevyhnutelně potřebnou. Normálku a grammatikálné třídy gymnasia odbyl v Písku, třídy
humanitné na Malostranském gymnasiu v Praze. Prvou jiskru lásky k literatuře národu

4q.li n o  v a K ron.ka  práce. Díl IV. 17
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Zbytky, v nichž jest všechen uran a druhé kovy (dle jakosti rudy železo, 
měď, stříbro, vismut, kobalt, nikl atd.) rozředí se v kádi rozpouštěcí vřelou 
vodou nebo slabým kyselým louhem, kterýž uran drží, v řídkou kaši, ježto 
se rozpustí kyselinou sirkovou a trochem kyseliny dusičné. Na 50 liber rudy 
upražené berou se 24 libry kyseliny sirkové, kteráž nesmí obsahovati arsén, 
a V2—3 libry kyseliny dusičné. Kyseliny dusičné přidává se po půl libře tak 
dlouho, dokavad vyvinují se červené dýmy kyseliny dusíkové. Kyselinami 
docílíme roztok uranový, kterýž rozředíme vodou neb slabým kyselým louhem, 
jenž drží v sobě uran. Roztok ten sestává ze síranu uranitého a ze síranů 
jiných kovův (železa, hliníka, mědi, vismutu, stříbra, niklu, kobaltu) a zemin. 
Zbytek, kterýž se v kyselinách nerozpustil, drží hlavně kyselinu křemičitou, 
kysličník železitý, sádru a někdy sledy stříbra, kobaltu a niklu.

Roztok čili louh uranový stáhne se skleněnou krokvicí do kádí učisťo- 
vacích a zbytek rudný dá se do kádí cedných, v nichž tak dlouho se pro- 
mývá, až scezenina žádného uranu nedrží. Z kádí učistovacích přeleje se 
roztok uranový do velikých kádí, kdež do něho vleje se nadbytek louhu sodo
vého. Na počátku, když dosti louhu sodového ještě se nepřičinilo, srazí se 
jím nejen všechny cizí kovy, nýbrž též kysličník uranitý, nadbytkem louhu 
rozpustí se však opět sražený kysličník, tvoře žlutý roztok uhličitanu uranito- 
sodnatého, z něhož cizí hmoty se usazují a v němž nachází se též síran sod
natý. Když roztok ten se učistil, vaří se v kotli měděném; nebot utvoří se

českého rozžehl ve Vysokém spolužák jeho Hynek Veselý, kterýž upozornil jej, že jsou 
také české knihy. Návodem Veselého učil se tenkrát Vysoký česky čisti. Ještě na gymnasii 
zarazili oba přátelé mezi gymnasisty spolek ku čtení kněh českých a pěstování vlastenectví. 
Národně uvědomení bylo doby té ještě tak slabé, že se přihlásilo ze všech tří pražských 
gymnasií toliko asi deset údův, mezi nimi též Vincenc Vávra a František Květ. Údové 
scházeli se pravidelně v skrovné, skoro jen od zelenářek navštěvované kavárně na Vaječném 
trhu na Malé straně. Hromady tyto navštěvovali častěji Václav Krolmus, Jan Vlček, pře
kladatel Iliady, Jaroslav Kalina a Cyril Kampelík, což ovšem veliký mělo vliv na smýšlení 
údův mladistvých. Již v rhetorice oddal se Vysoký studiím historickým, v nichž i později 
pokračoval. Odbyv oba ročné běhy filosofické v Praze, meškal tu ještě přes půl léta, 
v kteréžto době pěstoval vědy státoprávně, hodlaje věnovati se právům. v Na radu jednoho 
přítele otce svého odebral se na podzim r. 1845 na hornou akademii v Šťávnici v Uhrách. 
Zde nalezl již spolek „Texas44, založený akademiky českomoravskými a jihoslovanskými, 
kterýž měl knihovnu slovanskou a divadlo, v němž hrávaly se hry české. Ku konci 
r. 1847 byl zvolen za starostu spolku tohoto, kterýž trval až do vystěhování neulierských 
akademiků v červnu r. 1848. Za předsednictví Vysokého změnil spolek jméno své v březnu 
r. 1848 v jméno „Slávie.44 V tomto postavení staral se, aby ve spolku se vyvinulo slo
vanské uvědomení a hrdost národná a aby nezpůsoby buršovské z něho se vyplemenily. 
Národně noviny pronesly se tehdáž o Vysokém, že proti přehmatům akademiků maďarských, 
maďaronských a odrodilců českých „povždy rázně, bezúhonně a odhodlaně vystupoval.14 Běh 
hutnický dokončil Vysoký r. 1849 na horné akademii v Ljubině ve Štýrsku, běh hornický 
r. 1850 na akademii v Příbrami. R. 1851 byl Vysoký od ministerstva přidělen k c. k. vrch
nému úřadu hornému v Jáchymové v Rudohoří co horný kandidát a zde stal se r. 1852, 
horným praktikantem. R. 1854 byl přesazen k c. k. hutnému úřadu tamtéž a zvláště 
Adolfovi Páterovi, c. k. assistentovi, přidělen, kterýž tenkráte zaváděl hutné procesy za 
mokra v huti Jáchymovské, při čemž mu Vysoký byl nápomocen. R. 1856 byl jmenován 
substitujícím hutným kontrolorem při téže huti a r. 1859 průbéřským adjunktem při c. k. 
hlavném průbéřském úřadě v malé Zlatné (Zalatna) v Sedmihradsku, kteréhož místa se 
však vzdal, nechtěje vlasť a národ svůj na vždy opustiti. Byv na začátku r. 1860 odpo
ručen od odborného rady v ministeriu pro finance, Petra Rittingera, hornické společnosti 
Škofii v Krajině, aby její huť k extrahování rud měděných v Toplici nedaleko Idrie zařídil, 
navštívil Vysoký na útraty společnosti té některé hutě v Němcích a pracoval několik neděl 
v Bonnu v laboratoriu profesora K. G. Bischofřa, známého chemika a geologa, jehož způsob 
dobývání mědi za mokra v Toplici zaveden býti měl. Jsa ředitelem huti, meškal v Toplici 
od dubna 1860 až do konce května 1861. Po uvedení huti v činnosť chtěla společnost, aby 
Vysoký k ní přestoupil ze státné služby, nabízejíc jemu dosti skvělé výminky. Touže však 
po vlasti a hodlaje i na dále pro národ svůj pracovati, odebral se na své místo do Jáchy
mova, kdež byl v červenci 1861 povýšen na c. k. hutného kontrolora a průbéře, nezakročiv 
ani o místo to, a r. 1856 na c. k. hutmistra (ředitele huti). L. 1858 vypátral a zavedl v huti
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při srážení sodou něco dvojuhličitanu vápenatého a železnatého, kteréž v roz
toku uranovém nalézají se rozpuštěny. Vařením rozloží se dvojuhlicitany, 
ztrácejíce polovici kyseliny uhličité a obracejíce se v nerozpustný uhličitan 
vápenatý a železnatý. Uvařený louh vleje se do kádí usazovacích, kdež brzo 
se učistí, jelikož uhličitan vápenatý a železnatý na dně se usadí.

Učistěný louh vaří se opět a sice v tak zvaném kotli srážecím, kterýž 
jest též měděný. Mezi vařením přilévá se z hrnce kamenného po krůpějích 
velmi rozředěná, arsénu prostá kyselina sirková, tak dlouho do louhu urano
vého, až jest všechna kyselina uhličitá vypuzena a žluť uranová světložlutá 
sražena. V matičném louhu nachází se síran sodnatý. Vaření jest dokonáno, 
když modrý papír lakmusový louhem matičným nečervená, což jest důkazem, 
že nepřičinilo se nadbytku kyseliny sirkové, kterýž sraženou žluť opět roz
pouští. Sražená žluť scedí se v pytlíkách cvilinkových, vytlačí se lisem, 
usuší se na lískách v teplé- sušárně, vymyje se z ní horkou vodou síran sod
natý, usuší se opět, rozetře se v miskách porculánových na ušlechtilý prášek 
a dává se do kornoutů po librách. Libra vídeňská prodává se nyní za 12 zl.

Dobývání žluti světložluté vynalezl a zavedl v Jáchymově r. 1850 Adolf 
Patera, nyní ředitel metallurgického laboratoria ve Vídni.

2. Vyrábění žlutí uranové pomerančové. Žlut tato jest též dvojuranitan 
sodnatý. Vyrábění žluti pomorančové liší se od dobývání žluti světložluté 
tím, že v kádi sráží se žluť z roztoku uhličitanu uranito-sodnatého malým

Jáchymovské vyrábění uránové žluti barvy pomorančové, začež dostalo se jemu od minister
stva pochvaly a remunerace. L. 1865 zavedl vyrábění žluti uranové ammoniakové, začež 
obdržel stejného vyznamenání. L. 1866 a 1867 zavedl zvláštní způsob vyrábění barev ko
baltových, kteréžto dle úsudku mnohých českých továren na porculán vyrovnají se co do 
čistoty saským a anglickým. L. 1867 vynalezl a zavedl vyrábění uranové žluti žlutočervené 
a černého kysličníku uranato-uranitého. Žluť barvy pomprančové byla 1. 1862 zaslána 
s jinými výrobky z huti Jáchymovské na výstavu Londýnskou, začež c. k. horný úřad ob
držel medalii. Žluť barvy pomorančové a ammoniaková žluť, černý kysličník uranito-ura- 
natý, barvy kobaltové a žluť uranová světložlutá, byly r. 1867 zaslány na výstavu v Paříži, 
začež obdržel c. k. horný úřad v Jáchymově vyznamenání mimo konkurs. Již jako student 
sbíral Vysoký o prázdninách r. 1845 a 1846 národné písně s nápěvy. Sbírky tyto daroval 
K. J. Erbenovi, kterýž je vydal r. 1862 tiskem s jinými písněmi. Na poli literámém vy
stoupil Vysoký ponejprv r. 1852 s německými překlady z ruského časopisu „Gornij žurnál,“ 
kteréž vycházely v časopisech Oesterr. Zeitschrift fůr Berg- und Hůttenwesen, Bergwerks- 
freund, Chemisches Centralblatt a Polytechn. Centralblatt. Prvou prací Vysokého v řeči 
české byl článek „Hloubka dolů v Kutné Hořeu v Živě r. 1856, po němž mnohé jiné ná
sledovaly, z nichž sluší jmenovati „O uranu, nerostech uranových a dobývání žluti uranové 
(1860) a O hornictví staroslovanském v severném Štýrsku (1863).“ Do Slovníka naučného 
podává Vysoký články životopisné, technické a historicko-topografické, kteréžto poslední 
hledí zvláště ke Krajině, Štýrsku a Korutanům. Nejvýtečnější práce Vysokého jest jeho 
„Material k slovníku technologickému“, jehožto prvý díl vyšel 1. 1861 pomocí Matice české, 
druhý díl chystá k tisku. V rukopisu chová „Dodavky k slovníku Jungmannovu“, v nichž 
umístil slova netechnická, kteráž při sbírání slov technických k Materiaiu nalezl. L. 1864 
byl jmenován dopisujícím údem sboru musejného k vědeckému vzdělávání řeči a literatury 
české. Material k slovníku technologickému jest bohaté skladiště slov, jichž užívali druhdy 
průmyslníci čeští. S pilností, jediné Jungmanna hodnou, sbíral Vysoký v prázdných chvílích, 
jichž mu dosti skrovně službou státnou vyměřeno jest, ve starých spisích českých, ve vetchých 
zaprášených účtech městských a j. v. slova, kteráž nahradila mnoho výrazů technických, 
jež byli umělým způsobem někteří čeští spisovatelé, zejmena Presl, Šafařík, Kodym, Amer- 
ling a j. v. utvořili. Prací Vysokého vznikla nová česká terminologie, kteráž vyrostla tak 
řka v ústech řemeslníků a průmyslníků českých. Mýlíť se tudíž lidé neznalí věci, před
stírajíce národu českému, že zbudoval své názvosloví vědecké jediné a hlavně na spisích 
německých, neboť my honosíme se staršími a mnohdy trefnějšími výrazy, jež Němci vy
půjčili sobě od Francouzů a Angličanů. Vysoký náleží k mužům, jižto pracují tiše a ne
únavně v úkrytu svém, jichžto práce však mluví za ně v knihách psaných v řečech všech 
vzdělaných národů. Málo však takových mužův, kteří nezapomněli, kráčejíce v cizině, na 
vlasť svou, ježto prvé ostříhala kolébku jejich a k těmto mužům sluší přede všemi Vyso
kého počítati, neboť on vezdy s hrdostí hleděl k ternu, žo jest Čechem, a snažením jakož 
i učenými pracemi svými dokázal světu, že jsou též učenci — čeští!

17*
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nadbytkem hydrátu -kysličníku sodnatého za tepla. Čím jest roztok uranem 
bohatší a teplejší, tím pěknější jest žluť. Srážení jest dokonáno, když kyse
linou octovou aneb zředěnou kyselinou solnou nakyselený louh matičný ne
objevuje více žlutou solí krevnou hnědou sraženinu. Louh matičný jest směs 
síranu a uhličitanu sodnatého a hydrátu kysličníku sodnatého. Scezená žluť 
vymyje se horkou vodou od louhu matičného, vytlačí se lisem, usuší se na 
lískách, domyje se, usuší se opět a jsouc rozetřena, vsype se po librách do 
kornoutů papírových, v nichž přichází do obchodu. Libra žluti uranové po- 
morančové prodává se za 1 2  zlatých.

Vyrábění žluti pomorančové nátronem žíravým .vynalezl a zavedl 1. 1858 
v huti Jáchymovské pan Arnošt Vysoký. Žluť tato dováží se zvláště do Francie 
a Anglie, kdež jest velmi oblíbena.

3. Vyrábění uranové žluti zažioullo čcrvoné. Žluť tato jest dvojuranitan 
draselnatý. Vyrábění žluti této liší se od dobývání žluti barvy pomorančové 
tím, že upraží se ruda uranová s potaši. Srážení cizích hmot z roztoku, 
okyseleného kyselinou sirkovou a dusičnou děje se potaši, čímž utvoří se uhli
čitan uranito-draselnatý, z něhož srazí se v kádi žluť barvy pomorančové nad
bytkem hydrátu draselnatého. Matičný louh jest směs síranu a uhličitanu 
draselnatého a drasla. Dobře vřelou vodou vymytá, zlisovaná a usušená žluť 
pálí se v peci muflové na miskách z litiny, čistě vytřených a nepřikrytých, 
mírným horkem, čímž žluť vodu ztratí a její barva pomorančová v pěknou 
zažloutločervenou se obrátí. Pálení nesmí se díti silným horkem, aby sčerve- 
nalá žluť zase nesežloutla. Pálená a utřená žluť zaobalnje se po libře do 
papíru a prodává se. Vyrábění žluti této vynalezl a zavedl v Jáchymově 
r. 1867 pan Arnošt Vysoký.

4. Vyrábění žluti anunoniakové, kteráž jest dvojuranitan ammonatý, děje 
se též z roztoku uhličitanu uranito-sodnatého. Tento vleje se do kádí, při
činí se k němu roztok síranu ammonatého, do směsi té žene se vodná pára 
troubou kaučukovou tak dlouho, až přijde do silného varu, kyselina uhličitá 
s utvořeným uhličitanem ammonatým docela vyhnána a žluť ammoniaková 
sražena jest. Louh matičný jest síran sodnatý. Žluť vymyje se dokonale od 
louhu matičného v kádích horkou vodou, ku kteréž přičiní se trochu roztoku 
salmiakového, aby vymýváním čásť žluti se nerozpustila, čemuž předchází se 
salmiakem. Roztok salmiakový dlužno dříve bud scediti aneb nechati dobře 
ustátí, aby zbavil se železa, kteréž bývá v salmiaku prodajném. Vymytá, 
scezená, usušená a ušlechtile utřená žluť prodává se. Libra žluti ammonia- 
kové prodává se za 14 zlatých. Způsob tento zavedl v Jáchymově 1. 1865 
pan Arnošt Vysoký.

5. Vyrábění kysličníku uranato-uranitého. Černý kysličník uranato-ura- 
nitý vyrábí se ze žluti ammoniakové, když tato se pálí v přikrytých tyglících 
hessenských. Aby nabyl stejné a výtečně černé barvy, jest lépe, žluť páliti 
dvakráte mírným horkem a po prvém a druhém ohni rozetříti, nežli ji jednou 
páliti a to tuhým žárem a po té teprva rozetříti. Libra prodává se za 18 zla
tých. Vyrábění kysličníku toho zavedl v Jáchymově na začátku r. 1867 pan 
Arnošt Vysoký.

V Jáchymově dobylo se od r. 1853 do konce r. 1866 342 centů 8 8 2 % 2  liber 
světložluté žluti uranové, 185 centů 78 liber žluti uranové pomorančové a 21 
centů 36 liber žluti uranové ammoniakové; dohromady 550 centů 2 - ° / 32 liber 
žlutí uranových v ceně přes 573,000 zl. r. č.

Žlutí nátronových a žluti draslové potřebuje se v hutích skelných k bar
vení skla na žlutozeleno, jakož i v malířství na skle a porculánu, žluť ammo
niaková a kysličník uranato-uranitý slouží k barvení porculánu na černo pod 
glazurou. Pálením změní se kysličník uranato-uranitý na kysličník uranatý, 
kterýž poskytuje výtečnou, nejvýš ohnivzdornou černou barvu na porculáně.
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Antimon. Vedlé rud stříbrných vyskytují se na přemnohých místech 
olovené a velmi pestře naběhlé, různě propletené jehličky zvláštní rudy, kteráž 
náleží kovu, jenž liší se nad míru svými vlastnostmi a sloučeninami od prvků, 
jež jsme až dosud byli seznali. Byt i jeho co kovu nikdež téměř se neuží
valo, předce má do sebe velkou moc, neboť slévaje se s jinými kovy, dodává 
jim lesku a tvrdosti, slučuje se s jinými látkami, tvoří buď’ krásné barvy aneb 
soli v lékařství přeužitečné.

Již Israelité znali sloučeninu antimonu, kterouž nazýváme surma. Surmy 
používali k barvení brv na černo. Dcery Israelu znaly výtečně zacházeti 
s tímto nejstarším všech líčidel, neboť biblí zmiňuje se na více místech o 
této módě. Ženy Rekův a Římanův přijaly tato líčidla z Asie a velmi jeho 
užívaly, jakž můžem seznati ze spisův svatého Tertuliána a Cypriána, kteří 
naříkají sobě na tento zlozvyk. Staří národové nazývali surmu alkofol\ Římané 
znali ji jmenem stibium.

Ve středném věku užívalo se surmy k těmtéž účelům. Mimo to chopili 
se jí alchymikové, kteřížto moříce ji na všechen způsob, vynutili jí mnohou
vzácnou vlastnost, pro niž i nyní se jí ještě užívá. Francouzský alchymik
Basilius Valentinus, kterýž byl mnichem, objevil v XV. století, když již 
mnoho antimonových sloučenin na světlo vynešeno bylo přičiněním alchymikňv, 
v rudě této nový kov, kterýž nazval antimoine čili latinsky antimonium. 
Jméno antimonu má původ velmi podivný. Basilius Valentinus, zabývaje se 
dobýváním antimonu, pozoroval, že vepři, pozřevše zbytky jedné jeho práce, 
nad míru stloustli; i domníval se, že bude moci tímto způsobem uzdraviti 
mnichy svého kláštera, kteří byli ustavičnými posty velmi zhubeněli. Avšak 
lék Valentinův špatně posloužil nebohým otcům, kteří umírali na pořád. 
Odtud pochází jméno kovu nového, neboť antimoine značí po česku lék 
proti mnichu.

Antimon stal se po té velmi důležitým kovem alchymikův, neboť jeho 
bílá barva, jeho velmi skvělý lesk byl příčinou, že jej hleděli přetvořiti na 
zlato a stříbro. Alchymikové nedobyli sice zlata a stříbra z antimonu, obje
vili však sloučeniny jeho, kteréž staly se mocnými léky. Sloučeniny antimo
nové jsou památné pro své vlastnosti dávivé a počišťující. Většiny jich nyní
se více neužívá; toliko dvě skvějí se ve staré slávě své: totiž vinný kámen
dávivý a kermes.

S počátku věku nového byly ve Francii v užívání pilulky antimonové, 
kteréž sloužily k počišťování. Jelikož věřilo se v moc jich v té míře, že 
dědily se s otce na syna, že byly neustále v užívání, slouly pilulkami stá
lými (pilules perpétvelles). Též sléval se antimon druhdy s cínem na nádoby, 
v nichž přechovávalo se víno, aby nabylo vlastností dávivých. Později bylo 
užívání antimonu zapovězeno, jelikož byl v rukou nezkušených .krutým jedem 
a teprvé r. 1666 sněm Pařížský dovolil užívání lékův antimonových.

Antimon nachází se v přírodě samorodý aneb sloučený s jinými látkami 
v rudách rozmanitých. Samorodý antimon bývá pomíšen železem neb stříbrem. 
Nejdůležitější ruda antimonová jest leštěnec antimonový, antimonit n. surma. 
Surma jest sirník antimonový, kterýž drží v sobě 73 setiny antimonu. Vysky
tuje se v Čechách v Příbrami a Milešově, na Slovensku, v Korutanech, ve 
Francii, Němcích (Harc a Saskoh Nachází se v plástech a žilách v žule, 
břidlici a gneisu, provázeje rudy stříbrné, měděné, olověné a j. v. Z leštěnce 
antimonového povstal kysličník antimonový, kterýž vyskytuje se tolikéž co 
ruda antimonová, nazvaná Valentinit neb Sénarmontit. Sénarmontit vyskytuje 
se ve větším množství u místa Sensa v Alžírské provincii Constantine. Mimo to 
nalézá se antimon ještě v mnohých nerostech, jež slouží co rudy stříbrné neb 
měděné, zvláště v pyrargyritu, Bournonitu, Stefanitu, heteromorfitu a j. v.

Kde provází antimon jiné kovy, nebývá vítaným hostem, jelikož činí 
velmi obtížné přivádění kovů těchto k užitkům. Kde jsou žíly rudné složeny
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Obr. 44. Vytápění antimdnitu v peci pálaci.

jediné z antimonitu, těží se z nich ruda antimonová a vzdělává se na antimon. 
Dříve nežli možno dobývati antimonu, třeba zbaviti sirník antimonový jalového 
kamení, což provádí se na ten způsob, že vytápí se z hornin, do nichž jest 
vrostlý. Rudy na hrubo rozbité dají se do hliněných hrnkův čili kelímkftv, 
jež mají ve dně otvory a stojí na hrncích menších; řada jich jest obehnána 
zdí a zahřívá se palivem, vloženým mezi zeď a hrnky, roztopený simík anti
monový protéká otvory ve dně a sbírá se v hrncích zpodných. Y Uhřícli 
(Smolníku) jsou tyglíky pro úsporu paliva umístěny na nístěji pece pálací 
kolem topení a vedou z nich hliněné trubice do jímadel, jež nacházejí se 
vně pece v klenutých prostorech. Na místě hrnků berou se též trouby že
lezné, vymazané hlinou (nebo trouby z kameniny), jež stojí v peci kolmo ve

dvou řadách. Nejvýhodněji a nejrychleji 
děje se však vytápění v peci pálací (obř. 
44.); rudy dají se přímo na prohlou
bený nístěj e a roztopený sirník odtéká 
rýhou c clo jímadla /  před pecí.

Sirník antimonový praží se v pla
menné peci při stálém míchání v teplotě 
velmi nízké, čímž změní se v antimónič- 
nan antimonový, kterýž roztápí se v ty
glících s uhlím a uhličitanem sodnatým. 
Takto odstraní se sice některé kovy do 
strusky, ale ne arsén. Též lze nabyti 
antimonu z antimonitu, roztápí-li se 

s železem kujným, síranem sodnatým a uhlím; nejprvé rozpálí se železo 
silně v kelímku, po té přidají se ostatní hmoty. Antimon sbírá se na dně 
tyglíku a nad ním co struska sirníky kovův ostatních, jež oddělí se po roz
bití tyglíků snadno kladivem. Antimon tento, v němž jest železo, arsén, měď, 
olovo a síra, roztápí se, aby se zbavil arsénu, na novo se sirníkem antimo
novým a sodou, po té ještě se sodou, až struska má barvu bledě žlutou. 
Sénarmontit roztápí se jednoduše s uhlím a dává antimon velmi čistý. Y Ra
kousku dobylo ser. 1864 2748 centů antimonu v ceně 55.717 zl., a 3163 centů 
přetopeného sirníku antimonového v ceně 31.763 zl.

Antimon jest kov barvy cínové, maličko nažloutlé, lesku silného, tvrdší 
mědi, nad míru křehký a snadno roztepatelný na prášek, složení má krysta- 
lovité, lupenaté a hraní snadno v klencích. Roztopuje se teplem 430° a 
může se překapovati v prudkém žáru bílém. Zahřívá-li se na vzduchu, za
paluje se a hoří plamenem modravě bílým, velmi skvělým, pouštěje hustý 
bílý dým kysličníku antimonového. V obecné teplotě nemění se na vzduchu, 
nerozpouští se ve vodě, ani v studené kyselině solné a sírové.

Podobně jako činku užívá se antimonu k vyrábění kysličníku antimono
vého čili běloby antimonové. Angličtí průmyslníci Stenhouse a Hallete vzdě
lávají přirozený kysličník antimonový, kterýž přivážejí z Bomea, na bělobu, 
mající zastupovati bělobu olověnou. Běloba antimonová kryje téměř tak vý
tečně, jako běloba olověná, není však nebezpečná zdraví lidskému a nečerná 
výpary sirovodíkovými. Avšak užívání běloby antimonové nezmáhá se, jelikož 
tato barva jest dražší běloby cinkové a síranu barnatého, kterýchžto bílých 
barev se nyní výhradně užívá na místě běloby olověné.

Ve Francii potahují železné plechy antimonem a takové plechy hodí se 
pak k týmž účelům co plechy pocínované neb galvanisované. Antimon slouží 
vůbec k tomu, áby dodalo se kovům přísadou jeho krásnějšího lesku a tvrdosti. 
Antimon slévá se s cínem a olovem. Nejznámější a nejužitečnější slitina 
antimonová jest blahodárná liteřina. Liteřina sestává z 3—4 č. olova a 1  č. 
antimonu. Při odhánění olova rudného v Příbrami dostane se klejt černý, 
bohatý antimonem, z něhož vytápí se na nístěji pece hnací část olova se
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stříbrem, načež zbytek okysličuje se v peci šachtové. Dostane se takto olovo 
tvrdé s 20—30°/o antimonu (r. 1865 2809 centů v ceně 25,270 zl.), jež slouží 
k lití písmen. Každý, kdož čítá knihy, a těch jest nesmírné množství, měl 
by sobě již pohledem na různé písmenky vzpomenouti, že byly vytištěny 
účinlivou pomocí antimonu.

Jiná slitina taková slově kov britanský; tento sestává z 9 č. cínu a 1 č. 
antimonu. Slitina tato má vzhled stříbra a hotoví se z ní v Anglii nádobí 
jídelně, kávové a čájové, knoflíky, svícny atd. Kov králové (Queens metal), 
kov alžírský (ulétal d’Alger), kov prince Roberta a j. v. jsou slitiny antimonu 
s cínem, jichž užívá se ve Francii a Anglii k témže předmětům, kteréž ho
toví se z kovu britanského. Slitiny tyto jsou sice velmi lesklé, avšak ztrá
cejí brzy černajíce krásný vnějšek svůj. V novější době hotoví se z anti
monu slitiny k zhlavíčkám os železničných vozův. Slitiny takové obsahují 
hlavně cín a olovo, pak 6 — 2 0  setin antimonu a 3— 1 1  setin mědi.

Ze sloučenin antimonových nejrozšířenější jest sirník antimonový, nebot 
slouží co základ výroby antimonu a ostatních sloučenin kovu toho. Sirník 
antimonový, dobytý vytápěním, slově antimonium cruclum. Jest hmota barvy 
tuhové, kovolesklá, paprskovitá, velmi křehká, vodí elektřinu, roztápí se 
snadno a vypařuje se prudším horkem. Praží-li se mírným horkem, mění se 
v antimóničnan antimonový. Praží-li se neúplně horkem větším, rozlévá se 
na hmotu tmavohnědou, sklovitou, snadno roztopitelnou, jež jest sloučenina 
z kysličníku a sirníku antimonového a slově sklo antimónové. Sirník anti
monový rozpouští se v žíravinácli, ale roztok osazuje stydna hojnou sedlinu 
červenohnědou, kteráž jest smíšenina z beztvárného sirníku antimonového 
s kysličníkem antimonovým a slově kermes minerále, jehož užívá se hojně 
v lékařství. Sirník antimonový slouží v ohněstrůjství na plameny bílé a čer
vené, k vyrábění sirek, místo tuhy do tužek. Velké množství jeho užívá se 
k hotovení zápalek v jehlovkách a jiných střelných zbraních.

Rozpouštíme-li sirník antimonový v kyselině solné, vzniká sirovodík a 
v láhvi, ve kteréž rozklad se děl, zbývá chlorid antimonový. Chlorid antimo
nový byl znám již alchymikům jmenem máslo antimónové. Chlorid antimonový 
tvoří hmotu bezbarvou, krystalovitou, prosvítavou a velmi žíravou. Lékaři 
užívají jeho k leptání ran, kteréž pochází od kousnutí zvířaty vzteklými neb 
jedovatými. Zbrojíři upotřebují ho k bronzování železných zbraní, zvláště 
hlavní puškových, kteréž nabývají namočením do roztoku chloridu antimono
vého barvy zahnědlé, pocházející od kovového antimonu, jenž srazil se půso
bením železa.

Nalíváme-li roztok chloridu antimonového do nádoby naplněné vodou, 
povstává bílá sedlina, podobná sraženému mléku. Sraženina tato slově prášek 
Algarothův, a jest složena z chloridu a kysličníku antimonového. Prášku Alga- 
rothova užívalo se v lékařství; nyní slouží co bílá barva. Jestliže ponoříme 
desku cinkovou do roztoku chloridu antimonového, sráží se kov poslední 
v podobě nad míru jemného černého prášku. Když prášek tento se vymyl 
a usušil, přivádí se do obchodu jmenem čerň železná (Eisenschwarz). 
Čerň železná slouží k natírání sádrových předmětův, čímž nabývají vzhledu 
hlazené oceli.

Když smícháme roztok chloridu antimonového s roztokem sirnatanu 
sodnatého, zahřívajíce smíšeninu parou vodnou na 50—70°, vzniká sraženina 
krásně červená. Sraženina oddělí se na cedítku od kapaliny, vymývá se zře
děnou kyselinou octovou a vodou. Tento sirník antimonový slově rumělka 
antimonová. S olejem rozetřen poskytuje nejčistší červeň a kryje lépe než 
minium, rumělka chrómová a obecná. Antimon poskytuje ještě více jiných 
barev, s nimiž budeme hleděti seznámiti se, jednajíce o barvách původu ne
rostného.
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Veliké množství sirníku antimonového putuje do dílen lékárníkův, kteří 
připravují z něho rozličné přeužitečné léky, zejména vinný kámen dávivý, 
zlatou síru, kermes a j. v. Třeba hledeti zde k tomu, aby léky ty byly 
čisty a neobsahovaly arsénu, kterýž zvláště sirníky svou přítomností pro
následuje.

Vismut. V Kudohoří vyskytuje se vedlé kobaltu, niklu, stříbra a j. v. 
zvláštní kov, kterýž byl považován pro podobnost svou k stříbru co nedoko
nalé stříbro. Kov tento podobá se mimo to antimonu a olovu a s počátku
nebylo si jeho všímáno, teprvé lékař český Agricola naň r. 1529 poprvé
upozornil a popsal jej jmenem vismut. Dříve již nazývali horníci některé 
hmoty Wismat, Bisemat atd., není však zjištěno, jaké to látky byly.

Vismut jest kov velmi vzácný, neboť vyskytuje se ve Tětším množství 
pouze v českém a saském Budohoří. Vismut nachází se v přírodě již ryzí 
a skládá takto rozmanité stromovité tvary, desky, kroupy atd., vyskytující se 
na žilách rud kobaltových spolu s křemenem, vápencem a j. v. Mimo to na
cházejí se v přírodě jeho sloučeniny, u př. okr vismutový (kysličník vismutový), 
bism.utit (uhličitan vismutový), bismntin (sirník vismutový), tetradymit (drží 
v sobě vismut, síru a tellur). Sloučeniny tyto neslouží co rudy vismutové, 
jelikož náležejí k nerostopisným vzácnostem.

Vismutu dobývá se z jeho rud hlavně vytápěním. Co rudy vismutové 
slouží některé rudy kobaltové, kteréž vismut vždycky provází. V Jáchy
mově v Čechách vyrábějí vismut následujícím způsobem: Vismutová ruda, 
držící 3 -  25% vismutu, J/2—7°/0 olova, kobalt, nikl, měď, železo, stříbro, 
arsén, síru a zeminy, roztluče se stoupami na drolmo a praží se bez přísady 
v peci plamenné, aby dle možnosti se vyhnaly arsén a síra. Horko při pra
žení má býti mírné, aby neodtěkal zároveň s arsénem a sirou též vismut.
Na to smíchá se ruda s přísadou, kteráž jest pro rudu křemenitou složena 
ze sody, okružků železných a vápna a pro rudu vápenatou ze sody, okružků
železných a křemene. Čásť zásypu dá se s několika kousky starého železa
do dobře vyhřátého kelímku tuhového, kterýž jest umístěn ve větrné peci, 
v níž hoří uhlí dřevěné. Tyglík přikryje se víkem, aby vismut parami 
neunikal. Když jest vše roztopeno, vybeře se struska lžicí, vápnem potřenou, 
načež jiná čásť zásypu vnese se se starým železem do kelímku, což několik-

kráte se opakuje, až jest dosti nikloviny a vismutu 
v kelímku. V kelímku utvoří se tři vrstvy: nej- 
hořejší vrstva skládá se ze strusky, druhou vrstvu 
činí niklovina, kteráž dodává se továrně na kobalt 
a nikl, a nejdolejší vrstva jest ryzí vismut.

Niklovina a vismut vyberou se železnou lžicí, 
též vápnem potřenou, a nakládají se do hrnce 
litinového, kterýž má podobu kužele obráceného 
tedy dole užší jest nežli nahoře. Na dně hrnce
usadí se vismut a na něm niklovina. Když tyto 
vystydly, vyklopí se z hrnce a niklovina odrazí 
se od vismutu. Dobytý vismut dlužno vvtápěti 
v troubě železné c (viz obr. 45.), trochu naklo
něné, kteráž rozpálí se ohněm z uhlí dřevěného 
do červena. Vytopený vismut teče do litinové 
misky s, z níž odlévá se do forem litinových, 
má-li více 6 ° / 0 olova v sobě. Takový vismut jde 
do obchodu. Má-li však mnoho olova v sobě, 

odlučuje se od něho na malé peci hnací hnáním, poněvadž okysličuje se olovo 
dřív než vismut. Dostane se tu žlutý klejt olověný, klejt olověný hnědý, 
držící v sobě klejt vismutový, a naposled odtéká zelenohnědý klejt vismutový; 
vismut vypustí se z peci hnací do hrnce železného a čistí se vytápěním; po té

Obr. 45. Saská pec vytápčci.
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leje se do kadlubů a prodává se do obchodu. Půda pece hnací jest pro
niknuta klejtem vismutovým a oloveným, z ní vyrábí se vismut.

Některé hutné výrobky, kteréž vismut v sobě drží, totiž klejt a hnízdo- 
vina čili půda pece hnací od dobývání stříbra nebo vismutu na peci hnací, 
pak nečistota, kteráž zůstane v troubě, v níž vismut se vytopuje, roztopují 
se v kelímku hessenském, v peci větrné umístěném, podobným způsobem, 
jako ruda vismutová a šlich vismutový. Dobytý vismut drží obyčejně mnoho 
olova; dlužno jej proto sehnati 11a peci hnací, jako olovnatý vismut z rudy, pak vy
topit! a k prodeji do kadlubů sliti. V Jáchymové dobývá se ročně asi 30 centů 
vismutu v ceně 18,600 zl. V Rakousku dobylo se r. 1865 46,48 centů vis
mutu v ceně ^9,149 zl. a 376 centů rudy vismutové v ceně 43,668 zl. 5 kr.

Vismut jest kov bílý, poněkud narůžovělý, má silný lesk a skládá se
z velikých lupenů krystalových. Jest tvrdý, velmi křehký, roztápí se již při
264 stupních a dává tou cestou krásné veliké hráně klencové, stupňovitě pro- 
hlubené. Bílým žárem vře a těká ve vzduchoprázdnu, na vzduchu pak hoří 
plamenem namodralým a pouští hustý dým. Vzduchem suchým nemění se, 
ve vlhku pokrývá se tenkou vrstvou kysličníku.

Vismutu bylo již záhy užíváno k dobývání snadně roztopitelných slitin.
Vismut poskytuje takové slitiny zvláště s olovem a cínem. Kov Newtonův 
roztápí se při 94*5°; sestává z 8  č. vismutu, 3 č. cínu a 5 č. olova; kov 
Roseův sestává ze 2 č. vismutu, 1 č. olova a 1 č. cínu a roztápí se při 93*75°. 
Kov ďArcetův  sestává z 8  č. vismutu, 5 č. olova a 3 č. cínu a taví se při 94*5°. 
Slitina z 3 č. olova, 2  č. cínu a 5 č. vismutu, tající při 91*66°, slouží k dě
lání odlitků z dřevorytin a k stereotypování. Podobná slitina slouží co lázeň 
kovová k napouštění oceli a ku psaní 11a papíře, upraveném popelem z kostí. 
Slitina vismutu, kteráž taje určitým teplem, užívá se k zabránění výbuchů 
kotlů parných (ku kotli přišroubuje se krátká trubice a zavře se deskou té 
slitiny, dostoupí-li pak teplota k bodu tání slitiny, roztopí se deska a parám 
jest východ volný). Přísadou kadmia stávají se slitiny jeho ještě roztopitel-. 
nějšími Též používá se vismutu co přísady k liteřině, čímž sice slévání liter 
se usnadňuje, avšak slitina stává se velmi křehkou.

Jediná sloučenina vismutu, kteréž druhdy velmi hojně se užívalo, byla 
známa jmenem magisterium bismuthi. Sloučeninu tu obdržíme, když rozpu
stíme vismut v kyselině dusičné a roztok smícháme s nadbytkem vody. Tu 
rozdělí se sůl vismutová na kyselý dusičnan vismutový, jenž zůstane roz
puštěn a zásaditý dusičnan vismutový, kterýž usadí se co bílý prášek.

Prášku toho užívaly druhdy dámy co líčidla bílého, nazývajíce jej bělobou 
španělskou (plane ďEspagne, blanc de fard). Nyní přestalo se užívati toho 
líčidla, jelikož činí kůži drsnou a černá výpary sirovodíkovými. Za naší doby 
slouží dusičnan vismutový co přísada k emailům, aby stávaly se roztopitelněj- 
šími; též míchá se s rozličnými barvami, které slouží k barvení pečetného 
vosku a k malbě na porculánu. Byv smíchán s některými látkami, slouží 
k hotovení falešných perlí, odkudž slově v obchodě též běloba perlová (blanc 
de perle). Některé soli vismutové slouží též v lékařství.

Užívání vismutu jest toliko skrovné a vztahuje se pouze k předmětům, 
kteréž jsme byli popsali; nebot vismut jest kov velmi drahý a vzácně v lůně 
země rozšířený.

• I n h n o v a  K ronika  j*ráoe. l)íl tV\ 18



Obraz 47.

Méď a jeji slitiny.
Úvod. Dějepisné zprávy o mědi. Měď ryzí. Rudy měděné. Rozšíření jí na zemi. Dobý
vání mědi za sucha i za mokra. Vlastnosti její. Vzdělávání jí na plechy a dráty. Po- 
měďování. Slitiny mědi. Mosaz a tombak. Bronz. Dělovina a slévání děl. Zvonovina a 

slévání zvonů. Zrcadlovina. Slévání soch. Bronz šperková.

edlé železa jest zajisté měď kovem nejdůležitějším. Její výtečné vlast
nosti učinily ji záhy již kovem nejvíce užívaným ve velkém i malém 
průmyslu, v domácnosti, v umění a j. v Její ohromná tažnosť, kujnosť, 
snadné vzdělávání, nezměnitelnost ve vzduchu vlhkém, neporušitelnost 
ve více kyselinách a sotná tavitelnosť učinily z ní záhy kov takměř 

neocenitelný a v mnohých případech i nenahraditelný, kterýž neopustil by za
jisté místo, jež druhdy co vševládce zaujímal, kdyby nenáležel k poměrně 
drahým a vzácným kovům. Ačkoliv železo obdařeno jest množstvím pře
vzácných vlastností, které je způsobilým činí, aby vyhovovalo téměř veškerým 
požadavkům rozsáhlého průmyslu novověkého, přece je měď v nejednom 
ohledu převyšuje. Již úhlednější vnějšek, lesk a barva předmětů měděných 
přispěly v nemalé míře k tomu, že stala se od nepaměti zamilovaným kovem 
našich hospodyň, z nějž takřka jediné náčiní kuchyňské a jiné našich do
mácností se hotoví. Měď dobyla sobě v kruhu domácím jakéhos práva do
movského, jehož ji bude toliko ztíží zbaviti. Yelký a ustavičně se rozmáha
jící průmysl, at jmenujeme tuto toliko cukrovary, barvírny a jinaké továrny, 
nemůže obejiti se bez nástrojů měděných, zejmena kotlů, přístrojů překapo- 
vacích a rour. Měděnými plechy obrňují se dřevěné koráby, aby odolaly hlo-
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davé činnosti vody mořské a zvířátek na pohled nepatrných, jež toulají se 
v nesčíslném množství šírým okeánem. Měděné dráty prostírají se po daleké 
zemi co síť nějaká, již pavouk — člověčenstvo, neustále snuje a co dráhu 
pro myšlenky své užívá, kteréž jí do všakých světa končin rychlostí blesku 
prolétají. Z mědi razí se drobné peníze, hotoví se rozmanité přístroje, na 
nichž přírodozpyte! objevili mnohou tajnou sílu přírody, vyrvali ji ze spánku 
nečinného, v kterém dosud dřímala, a pokořili ji pouty ducha svého, by stala 
se pomocníkem vítaným průmyslu a umění našeho. Kdo můž’ spočísti veškeré 
předměty, kteréž mědí se odívají! Každého dne nalézají badatelé nové vlast
nosti, jež činnost mědi znásobují. Jakož železo nabývá nových a vzácnějších 
vlastností, slučujíc se s menším neb větším množstvím uhlíku, rovněž tak 
blahodárně množí se vlastnosti mědi, slévá-li se s jinými kovy v slitiny. 
Slitin mědi jest nesčíslné množství a každé z nich udělena nějaká vlastnost, 
kteráž ji způsobilou činí k jistému upotřebení průmyslnému. Slitin mědi 
užívá se mnohem více mědi samé a skutečně nesmírný jest počet předmětův, 
kteréž z nich se hotoví. Sloučeniny mědi s rozmanitými prvky jsou tolikéž 
veledůležité: Jedny skvějí se v překrásných barvách modrých, zelených a čeiv 
vených, pročež užívají je malíři a jiné slouží v lékařství, hospodářství a gal- 
vanoplastice. Již z přehledného obrazu tohoto možná sobě utvořiti jasné 
ponětí o veliké důležitosti mědi; zajisté byl by nedostatek kovu toho pro 
souvěký průmysl velmi citelný.

Měď náleží ke kovům, které byli již v šeré dávnověkosti známy a upo
třebeny. Zdá se vůbec a mnohé okolnosti nasvědčují tomu, že byla měď 
kovem prvým, jejž naučil se člověk znáti. Její lesk, pevnost, tíže a zvláštní 
barva utvořily v mysli lidské snad poprvé pojem kovu. Na mědi učil se 
člověk vzdělávati kovy ohněm a kladivem, poznával, kterak se slévají a pro
měny, jež doznávají za různých okolností, byly počátkem jeho známostí lučeb
ných. Tomu nasvědčuje zvláště valné rozšíření mědi na povrchu zemském 
a hojnost jí v krajinách, jež sluší považovati za kolébku vzdělanosti lidské 
Když člověk opustil ráj, jakž temná pověst dávnověká nám zvěstuje, hledal 
nástroje, jimiž by mohl neúrodnou zemi vzdělávati a zbraně, kterýmiž ubránil 
by se šelmám a zvířatům škodlivým. Nejprvé arci chápal se kamení ostrého 
a hotovil z něho nedokonalé zbraně své, později však naleznuv náhodou ryzí 
mědi, seznámil se nenáhle s jejími vlastnostmi a vyrobil z ní prvé své 
zbraně a nástroje. Biblí vypravuje nám, že Tubalkain byl prvý člověk, kterýž 
znal kovy vzdělávati, tudíž uměl tolikéž spracovati měď. Židé nazývali měď 
nechošet. Bekové považují Kadma za prvého vzdělavatele mědi. Avšak: dů
kladnými zkouškami novějších badatelů stvrdilo se, že prvou známost o ko
vech a zvláště o mědi sluší hledati v Egyptě. Bájesloví egyptské vypravuje 
nám, že bylo vyrábění a vzdělávání mědi objeveno za krále Osirisa v/Thébách. 
Homerovy spisy zvěstují nám, že za času války Trojanské (900 n. 1000 let př. Kr.) 
hotovily se z mědi všeliké zbraně, nástroje průmyslné a orebné. v Měď byla 
vůbec hmotou jedinou, z níž národové starověcí, zvláště Egvptčané, Židé, Féni- 
čané, Massagetové, Keltové a j. v. hotovili své zbraně, ozdoby rozličné a sochy. 
Vedlé mědi znaly se záhy slitiny její s cínem, cinkem a olovem. Národové 
staří uměli slitiny tyto kaliti a změkčovat! Slitiny tyto a měď označovaly 
se rozličnými jmény, zvláště užívána byla jména: aes, aurichalkum a chalkos. 
Jména aes a chalkos označovaly slitiny, známé jmenem bronz a mosaz; 
aurichalkum jest slitina, kteráž slově nyní chrysochalk. Jméno chalkos od
vozuje se od jména Chalkis, jakž nazývalo se město na ostrově Euboea, kdež 
dobývalo se mědi již před Trojanskou válkou. Bímané nazývali měď s prvu 
aes cyprium., později cuprum, kteréžto jméno pochází od ostrova Kypros (Cypry), 
kdež nacházely se podlé Plinia mocné doly měděné. Jméno cuprum rozšířilo 
se počátkem třetího věku po Kr. a vytlačilo všecka ostatní jména z užívání. 
Angličané zovou měď copper, Francouzi cuivre a Němci kupfer, kterážto jména
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vesměs jsou odvozena z latiny. Jména med užívá se ve slovanských jazycích 
již od nepaměti, jelikož znali Slované kov tento mnohem dříve, nežli jich 
sousedi. Alchymikové přikládali mědi jméno Venuše $ , aby připomenuli, že 
měď slučuje se velmi snadno se všemi téměř kovy.

Měď jest po železe kov na zemi nejrozšířenější. Na povrchu zemském, 
v lůně hor, v moři, v rostlinách, v některých zvířatech a v játrech lidských 
objevili svědomití badatelé měď! Přece však uštědřila příroda zemi mnohem 
méně mědi nežli železa. Ačkoliv žádnému kraji naší země neschází mědi, 
přece jest málo míst, kde by sé jí nalézalo v takovém množství, aby dobý
vání jí se vyplácelo. Med ryzí vyskytuje se nejvíce na povrchu zemském. 
Jest hnědě neb zeleně naběhlá a zhusta pěkně vyhraněná; tvořit bud malé, 
drátovité neb stromovité hmoty aneb objevuje se ve velikých, na tisíce centův 
vážících balvanech. Nejbohatší ryzí mědí jest Amerika severná, nebot zde vy
skytují se balvany měděné až 4000 centův ztíží. Zvláště slyne v tom ohledu 
jižný břeh Horného jezera ve Spojených obcích severoamerických, kdež jest 
měď na povrchu zemském vrostlá do hornin. Měď tato drží v sobě mnoho 
stříbra, často i 30%. V Massachusetsu, Connectitutu a New-Jersey tvoří ryzí 
měd plásty v starších útvarech. V jižné Americe, zvláště v Chili a Brasilii, 
jest hojně mědi ryzí. Měď nachází se zde též pomíšena s pískem říčným, ano 
v jedněch dolech v Bolivii (Corrocoro) jest uložena měď s křemenitým pískem; 
smíšenina tato odváží se do Anglicka, kdež dobývá se z ní mědi. V Sibiři 
bylo objeveno též veliké množství mědi ryzí a sice v několika okresích blíže 
stepí Kirgizských. As čtyry stopy pod povrchem zemským byly zde nalezeny 
balvany měděné, někdy až 200 centů ztíží. V Uralu vyskytuje se měď ryzí 
v hnízdech mezi jílem. Z jiných nalezišť mědi ryzí sluší jmenovati Cornwall, 
Fahlun, Uhry a j. v. V Čechách vyskytuje se ryzí měď jakožto vzácnosť 

. s cínovcem v Slavkově.
Největší množství mědi jest sloučeno s kovy a nekovy a nachází se ve 

vrstvách zemských co rudy měděné. Nerostopis seznamuje nás asi s 70 
nerosty rozličnými, kteréž drží v sobě měď. Většina nerostů těch patří 
k vzácnostem a jen málo jich vyskytuje se v takovém množství a za poměrů 
v té míře příznivých, že hodi se k dobývání mědi. Nejčastěji jest měd spo
jena se sirou, arsénem a kovy jinými; zvětráváním sirníků vznikly soli ky- 
sličnaté, kteréž slouží též co rudy měděné. Nejvíce mědi dobývá se z rud 
.sirnatých, kteréž jsou hlavně následující: 1 . Chalkopyrit č. kyz měděný jest 
nejobyčejnější ruda měděná; drží v sobě 34 setiny mědi, sloučené se sirou a 
železem. Chalkopyrit vyskytuje se obyčejně pěkně vyhraněný, v tvarech 
ledvinovitých neb koulovitých; jest barvy mosazné neb zlatožluté, zhusta 
pestře naběhlý. Vyskytuje se spolu s rudami olověnými, stříbrnými, cínovými 
a železnými, často skládá kabany, prosté jiných rud. Slouží co ruda měděná 
v Báňské Bystřici v Uhrách, u Rokytnice a Jilemnice v Čechách, v Cornwallu, 
na Harcu, v Švédsku a j. v. V jižné Austrálii nalézají se doly, nazvané Burra- 
Burra, kteréž do roka hojnosť chalkopyritu poskytují, z něhož po té v Ham
burku a Anglii mědi dobývají. V Brasilii, Chili, Japonsku, Persku, Číně, 
Arábii, Sibiři a na Uralu vyskytují se též mohutná ložiska kyzu měděného.
2 . Bom it n. Erubescň drží 55 s. mědi sloučené se sirou a železem. Jest 
barvy tombakové neb měděné, někdy modře, rudě neb zeleně naběhlý. Vysky
tuje se s předešlým na těchže ložištích, jest však vzácnější. 3. Chalkosiv 
č. leštěnec měděný drží v sobě téměř 80 s. mědi sloučené se sirou. Jest 
barvy olověné, měkký; obyčejně vrostlý aneb vyhraněný v deskách neb též 
v bulvách. Vyskytuje se v plástech a žilách spolu s jinými rudami v Corn
wallu, Devonshiru, Banátě, Hessensku (kdež jest znám jmen em Frankenberské 
klasy; jsou to ratolesti a šáchy rostlin sosnovitých, změněné v chalkosin), 
Toskánsku a j. v. 4. Nerosty nazvané Tmnantit, Tetraedrit a Spnniolith jsou 
sloučeniny síry, arsénu, antimonu s mědí, železem, stříbrem, cinkem a rtutí,
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držící v sobě 15—50 s. mědi. Jsou obyčejně barvy ocelové, temné, lesím 
kovového a hodí se též za rudy stříbrné^ jelikož některé druhy, zvláště 
tetraedrit, drží v sobě 1 — 30 s. stříbra. Spaniolith drží v sobě 2— 15 s,
rtuti, pročež dobývá se z něho toho kovu. 5* Bournonit jest podoben rudám
předešlým (4) a drží v sobě průměrně 12‘8 s. mědi sloučené se sitoti, anti
monem, manganem, železem a olovem, Jest barvy ocelové neb železné; lesk 
má kovový. Vyskytuje se v Příbrami, na Harcu, v Anglii, Mexiku a j. v.
Jiné sirnaté nerosty měděné jsou: Kovelliv, Cuban, Enargit a j. v.

Rudy kysličnaté poskytují mědi nejlepší, jelikož jsou prosté kovů cizích; 
avšak nacházejí se v zemi toliko spoře. K rudám kysličnatým lze počítati 
následující: 1. Cuprit, kterýž drží v sobě 18 s. mědi sloučené s kyslíkem. 
Jest barvy košenilové neb olověné, lesku démantového, průsvítavý neb neprů
hledný. Často vyskytuje se spolu s hnědělem co ruda cihlová. Cuprit na
lézá se v Španělsku, Peruvii, jižné Austrálii a v Sibiři. 2. Malachit jest 
uhličitan měďnatý sloučený s vodou a drží v sobě průměrně 58 s. mědi. Jest 
vyhraněný v smaragdově zelených, co hedbáví lesklých jehličkách, kteréž jsou 
průsvítavé neb neprůhledné. Krásný nerost tento vyskytuje se v Sibiři ve 
větších kusech, kteréž přivážejí se do cářské továrny v Katharinenburku, 
kdež vzdělávají a brousí se na malé neb velké, vezdy úhledné skvosty, 
ozdobné náčiní, tabule na stoly a j. v., kteréžto předměty jsou velice drahé. 
Co náleziště rudy této sluší jmenovati Ural, Irsko, Austrálii a j. v. V Če
chách byl malachit nalezen v Příbrami. 3. Lasurit jest vodnatý uhličitan 
měďnatý, kterýž obsahuje 55 s. mědi. Jest překrásně modrý, lesklý co dé
mant a slouží částečně co barva malířská (modř horská). Nachází se blíže 
jiných rud měděných, zřídka vedlé rud cínových a stříbrných. Krásné lasurity 
pocházejí z města Chessy u Lyonu, z Altaje, Uher, Harcu a z jiných míst. 
V Čechách byl nalezen v Příbrami, Chrasti a Cinvaldu. 4. Chrysokolla jest 
vodnatý křemičitan měďnatý a drží v sobě 35 s. mědi. Vyskytuje se v tva
rech hroznovitých a ledvinovitých; jest ^barvy plístové neb blankytné. Do
provází malachit a j. rudy měděné. V Čechách byl nalezen u Tří seker a 
Kupferberku. 5. Chalkanthit čili skalice měděná jest vodnatý síran měďnatý, 
který v sobě drží 25 s. mědi. Jest tmavě modrý, průsvítavý neb průhledný, 
chuti svraskavé. Vyskytuje se rozpuštěn ve vodách cementových, zvláště 
v Uhrách (Spaní dolina), na Harcu, na ostrově Anglesea a j. v. 6 . Atakamit 
jest kysličník a chlorid měďnatý, sloučený s vodou; drží v sobě 60 s. mědi. 
Nachází se vyhraněný, jest lesku skelného, zelený, modrý neb bílý. Nejvíce 
jeho jest v Chili a Bolivii, kdež tvoří písek některých potoků; pak vyskytuje 
se též v Sasku a Nasavsku. V přírodě nachází se ještě velmi mnoho kyslič- 
natých nerostů, kteréž drží v sobě měď, u př. Tenorit, Libethenit, Tirolit, 
Prasin, Euchroit, Linarit, Dioptas, Chalkolith, Brochantit a j. v., avšak ne
rostové tito neslouží co rudy, jelikož náležejí k vzácnostem nerostopisným.

Rudy měděné nacházejí se ve všech vrstvách zemských; nejvíce jich 
arcit jest v devonském a permském útvaru, vzácnější jsou v mladších útva
rech (u př. v Banátě v útvaru jurském, u Horného jezera v novějších napla- 
veninách). Rudy měděné skládají v horách žíly, plásty neb kabany, kteréž 
bývají provázeny rozmanitými nerosty, zvláště křemenem, vápencem, barytem, 
kazivcem, chloritem, jinorazem a j. v. Mnohdy vyskytují se spolu s rudami 
jiných kovův, zejmena s rudami olověnými, železnými, stříbrnými, arsénovými, 
niklovými, kobaltovými, cínovými a j. v. Když rudy měděné drží v sobě více 
stříbra (u př. tetraedrit), přecházejí v rudy stříbrné. Černé břidlice útvaru 
permského u Mansfeldu, Riechelsdorfu a j. v. na Harcu, jsou tak bohaté na 
rudy rozmanitých kovů, zvláště měděné, stříbrné, kobaltové, niklové a j. v. 
a na hořlavé lupky, že již odedávna jmenem »kupferschieferu se dobývají 
a k vyrábění mědi a stříbra slouží; břidlice tyto drží průměrně 1 — 3  S-. mědi 
v sobě.
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Nejrozsáhlejší doly měděné nacházejí se v Anglicku, zvláště v Cornwallu 
a Devonshiru. Doly tyto byly prý již Římany objeveny. V Cornwallu jsou 
některé doly tak hluboké, že dělá se ještě 1600 stop pod hladinou mořskou. 
Jiné doly jsou v Staffordshiru, Cumberlandu a Irsku. Anglicko vzdělává též 
rudy, jež přivážejí se hlavně z Kuby, Chili, Irska, Španěl, Peruvie, Austrálie 
a severné Ameriky. Dobývání mědi provádí se zde nejdokonaleji a nebylo 
dosud žádnou zemí předstiženo. Švédsko slynulo již v dávnověkosti bohat
stvím rudným; nej znamenitější doly švédské, kdež dělají se rudy měděné, jsou 
ve Fahlunu. Y Rusku jest permský měďonosný útvar znamenitě rozšířen, nelze 
tudíž diviti se tomu, že zde nachází se množství rudníkův, jižto zabývají se 
těžením rud měděných a přiváděním jich k užitkům. V evropské části říše 
Ruské doluje se na měď v Závolžských a Uralských guberniích; nejznameni
tější závod jest zde Nižnětagilský v Permské gubernii, náležející knížatům 
Demidovým. Rudy měděné, kteréž vyskytují se v Rusi, jsou velmi čisté, nej- 
častěji kysličnaté, zvláště hojný jest inalachit a lazurit. V Zákavkazi, zvláště 
v Sibiři, v Kirgizské oblasti, u horného Jeniseje, v Altaji a v Zabajkalské 
oblasti jsou též mohutná ložiska měděných rud. Altajské rudy měděné 
jsou provázeny též rudami stříbrnými a olověnými. V Evropě sluší počítati 
ještě Španělsko, Belgii, Prusko a Rakousko ke krajinám na měď bohatým. 
V Rakousku dobývá se nejvíce mědi v Uhrách a Sedmihradsku. Y Čechách 
počala se dobývati měď na úpatí Krkonošských hor, uRokytnice a Jilemnice, 
avšak ložiska rud měděných jsou u nás málo výdatná, pročež dolování na rudy 
měděné brzy u nás zaniklo. Z jiných dílů světa sluší na prvém místě jmeno
vati Ameriku, nebot zde jest bohatství mědí na některých místech skutečně 
úžasné. Devonský útvar, který v Americe vůbec rozšířen jest, vyznamenává 
se neobyčejnou hojností rud měděných. Již na počátku nového věku slynuly 
bohatstvím svým měděné doly v Mexiku a PeruviL Nyní dobývá se mědi 
zvláště v Kanadě, Spojených obcích a v Chili. V Číně a Japonsku dobývá 
se hojně mědi, kteráž daleko se vyváží. Nedávno byly v Austrálii objeveny 
bohaté měděné doly; rudy vyvážejí se odtud do Anglie, kdež teprvé dobývají 
z nich mědi. O rozšíření a důležitosti mědi podají nám nejlépe následující 
čísla, kteráž udávají ročný výtěžek mědi v rozličných státech, jasný a zřetelný 
obraz:

A n g l i c k o ...........................
Rusko ................................ . . . .  130,000
Rakousko ........................... . . . .  50,000 11
Prusko ................................ . . . .  35,000 11
Š p a n ě ls k o ........................... . . . .  12,000 11
Spojené o b c e ..................... . . . .  200,000 11
C h i l i ..................................... . . . .  280,000 11
K u b a ..................................... . . . .  40,000 11
B o l i v i a ................................ . . . .  30,000 11

Na celé zemi dobude se do roka 1,300.000 centův mědi v ceně 91 mi
lionů zlatých.

Dobývání médi jest nad míru obtížná a nesnadná práce, neboť rudy 
měděné bývají téměř vždy pomíšeny arsénem, sirou, železem, cinkem a j. v., 
kteréžto kovy třeba odstraniti, jelikož by dávaly mědi zkověné vlastností, 
jimiž by stávala se nezpůsobilá k jistým požadavkům průmyslným. Nejobtíž
nější jest přivádění takových rud k užitkům, kteréž drží v sobě vedlé mědi 
též zlato a stříbro, jak u př. tetraedrit, neboť zde dlužno bedlivou prací kovy 
drahé od mědi odděliti, čímž stává se dobývání velmi složité. Nelze tudíž 
diviti se tomu, že bylo navrženo velmi mnoho rozmanitých způsobů dobývání 
mědi a skutečně téměř každá huť měděná jinak pracuje. Největší rozdíl pa
nuje v pecech, v nichž vzdělávají se rudy měděné. Nám nelze pro neoby



Dobývání mědi za sucha. 143

čejný rozvoj předmětu toho probrati důkladně veškeré způsoby dobývání 
mědi; zmíníme se toliko o vědeckých zásadách, kteréž zůstávají všudež stejné, 
podlé nichž rudy měděné se zkovují. Dříve nežli rudy měděné odevzdávají se 
hutím, přicházejí do pracoven průbéřů, kdež důkladně se rozebírají, aby se
znalo se, mnoho-li mědi v sobě drží. Na Harcu vede průbéř sobě následovně: 
Z celé hromady rud vyhledává takové kousky, kteréž chovají as průměrné 
složení celé spousty rudné. Kousky tyto zváží a rozpustí v královské lučavce, 
ku kterémuž roztoku přičiní něco kyseliny sirkové, načež odkouří jej do sucha. 
Zbytek rozpustí po té ve vodě, okyselené kyselinou sirkovou, roztok procedí, 
zahřívá v skleněné láhvi s kousky čistého železa do té doby, až na drátu 
železném neusazuje se více mědi. Sraženou měď vypírá několikráte vodou, 
pak vyleje roztok do šálku, kdež zbaví se železo mědi; měď posléze suší 
a váží se. Dříve dobývalo se mědi jediné za sucha, v novější době počíná 
se s úspěchem zkoviti měď též za mokra.

Dobývání mědi za sucha provádí se buď v pecech šachtových (způsob 
německý) aneb v pecech pálacích (způsob anglický); a sice užívá se posled
ního způsobu zvláště tehdy, má-li se veliké množství rud v krátkém čase 
přivesti k užitku a když jest pohotově laciné a dobré uhlí kamenné; v opačném 
případu slouží peci šachtové. Oba způsoby spočívají na těchže chemických 
základech, zvláště 11a větší slučivosti mědi se sirou a slabší s kyslíkem; 
kdežto jiné přimíšeniny rud měděných (zvláště železo) objevují pravý opak. 
Sirnaté rudy praží se částečně, aby přimíšeniny okysličilv se v sírany a sir- 
níky staly se chudší sirou; po té taví se pražené rudy s okysličujícími pří
sadami, čímž cizí kovy (železo, cink atd.), majíce větší slučivosť s kyslíkem, 
se okysličí a vcházejí do strusky, kdežto kysličník měďnatý se odkysličuje a 
měď se slučuje se sirou. Tímto tavením obdržíme strusku (kteráž jest při 
způsobu německém chudší mědí), a sirníky bohatší mědí, tak zvláště lech č. 
kámen, kteréž jsou jinými kovy pomíšeny. Když bysme rudy do té doby 
pražili, až by veškerá síra se spálila, došli bysme kysličníkův mědi a jiných 
kovův, z kteréžto smíšeniny by cizí kovy se odstranily toliko nedokonale, ana 
by vznikla zároveň veliká ztráta struskovatěním mědi, a měď zkověná byla 
by znečištěna jinými kovy, jež nedaly by se ani bedlivým převařováním úplně 
odstraniti. Tudíž praží se rudy jen tak dlouho, pokud vyloučená měď nalézá 
dostatek síry, s níž slučuje se na kámen. Z lechu č. kamene, kterýž dlužno 
často pražiti a s okysličujícími struskami taviti, odstraní se nenáhle cizí kovy, 
čímž dobude se lechu zhuštěného, kterýž drží v sobě všechnu měď. Jak často 
třeba lechy pražiti a po té taviti, to závisí od arsénu a antimonu, kterýž jest 
rudě přimíšen, neboť když bysme lech toliko jednou silně pražili, obdrželi 
bysme měď surovou, kteráž by držela v sobě arsén a antimon, jimiž by stá
vala se křehkou a vzdělávání kladivem nezpůsobilou. Převařováním surové 
mědi, arsénein a antimonem bohaté, vznikly by strusky měďnaté, tudíž by 
práce ta byla spojena s nemalou ztrátou drahé mědi. Hutník snaží se proto 
nenáhlým a opětovným pražením škodlivé přímětky odtěkati, struskou odstra
niti a po té teprvé surové neb černé médi dobyti. Když byl kámen takto 
dostatečně pražen, dopražuje se úplné, aby spálila se veškerá síra; pak se 
odkysličují kysličníky mědi a přimíšeniny vcházejí do strusky. Dobude se 
podlé způsobu toho nečisté, křehké a surové mědi. Jelikož dopražováním 
nelze všechnu síru úplně odstraniti, usazuje se v peci šachtové nad rozto
penou mědí surovou tenká vrstva lechu, kterýž překáží sirou svou tomu, aby 
měď vcházela do strusky. V peci pálací netvoří se kámen neb lech tenký 
za to však surová měď drží v sobě něco síry.

Surová měď drží v sobě vždy něco železa, činku, olova, niklu, kobaltu, 
arsénu, antimonu atd., pročež nehodí se ještě k průmyslným účelům, neboť 
kovové tito činí ji velice křehkou. Měď surová n. černá převařuje se tudíž, 
aby cizí kovy se vehnaly do strusky, a síra se vypudila; čím čistší se stává,
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Obraz 48. Pec paláci.

a) V pecech palácích (v. obr. 48.) roztápějí se pražené rudy se stru- 
skami a rudami kysličnatými, strusky stahují se do jamek u a v K  přidává 
se čerstvá míšenina, až jest nístěj naplněn kamenem měděným, jenž pouští se

do vody, v níž zrní se. Kysličník železitý a sirník 
železnatý rozkládají se tu na kyselinu siřičitou a ky
sličník železnatý, jenž jde do strusky; ve vyšším horku 
rozkládá se kysličník mědnatý sirníkem železnatým a 
mědičnatým, čímž měď se vylučuje a rozpouští se v ka
menu. M' d hromadí se takto vždy více v kameně, 
jenž konečně praží a roztápí se, při čemž rozkládá se 
kysličník mědnatý se sirníkem mědičnatým na kyse
linu siřičitou a měď. Roztopená měď černá lije se 
do jam v písku; jest pokryta černými bublinami (měď 
bublinatá) a má v sobě kysličník mědičnatý, pročež 
dodělává se ještě. Roztápí se totiž v peci pálací,

obrn̂  49. Pec šachtová. PosyPá se anthracitcm nebo uhlím písečným a míchá
se dřevěnými pruty, čímž ubírá se jí kyslík.

b) V pecech šachtových (obr. 49.) nepraží se rudy měděné. Pražení pro
vádí se buď ve velkých hromadách, zřízených pod šírým nebem, nebo v pecech

tím více jí vchází do strusky, proti čemuž nelze nikterakž se ohraditi, jelikož 
ostatky cizích kovů teprvé tenkráte se odstranily, když již něco mědi bylo 
do strusky vešlo. Při čistění tomto působí nejvydatněji kysličník mědičnatý, 
kterýž neustále za dostatečného přístupu vzduchu znovu se tvoří a kyslíkem 
svým okysličuje cizí kovy a vevádí je do strusky. Mají-li poslední sledy 
cizích kovů se vypuditi, dlužno tolik mědi na kysličník mědičnatý okysličiti, 
aby tento nalézal se v nadbytku; kysličník mědičnatý slučuje se s mědí pře- 
vařenou a chrání ji před nečistotami. Na měď, dostatečně převařenou a po
někud ochlazenou, stříká se voda, aby ztuhla na povrchu, a okrouhlé kůry 
snímají se kleštěmi co draslavé kotouče, rozety. Měď převařená čili rozettová 
není způsobilá ke kování a vytahování, jelikož drží v sobě kysličník médič- 
natý Proto zkujňuje se č. dodělává se tím, že roztápí se pod uhlím, jímž 
ubírá se jí kyslík, pak slově med dodělaná č. zkujněná. Jelikož slučivost 
arsénu a antimonu smědí jest veliká, nelze kovy tyto nikdy úplně odstraniti; 
s části podaří se to, vytvoří-li se nadbytek kysličníku mědičnatého. Též kobalt 
a nikl nedají se úplně odstraniti, jelikož mají téměř tutéž slučivost s kyslíkem 
jako měď.

Dobývání mědi v šachtových pecech a v pecech pálacích liší se hlavně 
následujícím způsobem:
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uzavřených, k nimž jsou připojeny komory zhušťovací. Pražení toto trvá 
kolik měsíců, ale žádá málo paliva, neboť shořující síra působí sama již co 
palivo; čásť této dostane se kapalná nebo sráží se z par v komorách zhušťo- 
vacích. V pecech šachtových roztápějí se pak rudy pražené s uhlím a pří
sadou křemenitou. Pro nedostatek vzduchu shoří uhlí na kysličník uhelnatý, 
jímž odkysličuje se kysličník železitý na kysličník železnatý, jenž vchází co 
křemičitan železnatý do strusky; kysličníky mědi, jichž nabylo se pražením, 
mění se sirníkem železnatým, vždy ještě v rudě obsaženým, v sirník mědičnatý 
nebo měď. Sirníky kovové sbírají se ve zpodu pece co černá, těžká, křehká 
hmota, le-ch č. kámen. Z kamene získá se dalším pražením a přetápěním 
s uhlím a přísadami černé neb surové médi. V šachtové peci docházíme mědi 
černé mnohem dříve nežli v peci pálací, jelikož síra zde dříve se spaluje. 
Tím dobude se mnohem dříve mědi, což jest při gistých ruclách zvláště vý
hodné; jestliže rudy jsou nečisté, neb drží-li v sobě zlato neb stříbro, pak 
dlužno práci pomaleji před se bráti, aby získalo se kamene nejbohatšího, 
z kteréhož pak kovy drahé se vylučují. Převáření a dodělávání mědi surové 
provádí se podlé německého způsobu v malém ohnisku (viz obr. 50. a 51.); 
a jest nístěj, b deska litinová, h trubka dmychadla, do něhož vehání se dmy
chadlem proud větru.

‘■''.z.'//? .///,',.

I*///. /. W. • /■/.'/W/////Í... .
"W/.y,/ / / ./ ■■/ / ./ / v / / / / ,  ■////> '///.'//', w / / m  'M ÝM ////,//; /////. v/ m / / ,

Obraz 50. Obraz 51.

Často roztápějí se rudy měděné v peci šachtové a kameny neb lechy 
praží se v nístěji pece pálací, aby dobylo se mědi černé co možná nenáhle; 
převáření mědi černé provádí se tolikéž v peci pálací.

Kdežto se sirnatými rudami třeba tak naložiti, jakž jsme byli popsali, 
roztápějí se kysličnaté rudy, aniž by se byli dříve pražily, ihned na měď 
černou, aneb míchají se se sirnatými rudami a podrobují se témže pracem, 
jakož se to v Anglii vůbec před se béře. Ryzí měď roztápí se buďto na měď 
černou aneb převařuje se v pálací peci.

Když drží rudy měděné v sobě zlato neb stříbro, stává se přivádění jich 
k užitkům ještě složitějším, neboť třeba kovy drahé z lechů vytáhnouti; kterak 
práce ta se provádí, popíšeme jednajíce o těchto kovech. Dobývání mědi za 
sucha jest velmi složité, drahé a neúplné. Chudé rudy měděné nedají se za 
sucha přivésti k užitkům, jelikož jest palivo velmi drahé. Novější dobou 
hledělo se tudíž, aby vynalezeny byly způsoby, jimiž by dala se měď i z chudých 
rud lacině a bez značné ztráty dobyti. Způsoby tyto provádějí se buďto za 
mokra aneb za sucha; poslední způsob jest zvláště výhodný proto, jelikož lze 
kyseliny v hutích snadným způsobem dobyti.

Dobývání mědi za mokra. V některých opuštěných báních a dolech mědě
ných nacházejí se vody, v nichž jest někdy hojně skalice měděné rozpuštěno; 
vody takové šlovou vody cementové. Již v dávných dobách dobývali mědi z vocl 
cementových y  ten způsob, že ji vyloučili železem v podobě prášku, kterýžto 
po té roztápěli na měď surovou neb černou. Nejvíce mědi cementové dobývá 
se v Uhřích (Spaní dolina a Smolník), neboť ročný výtěžek obnáší 2500 centů. 
Ve Smolníku vevádéjí do opuštěných bání vřelou vodu, kteráž po drahné době
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rozpustí něco síranu měďnatého, načež opět se vypumpuje. Tolikéž polévají 
se zde haldy zvětrávajících měděných rud vodou, čímž získají opět slabého 
roztoku skalice měděné. Yoda cementová pak shromážďuje se ve velkých 
nádržkách, odkudž pouští se do řady v stupních nad sebou se nacházejících 
jam, z nichž každá jest naplněna kusy starého železa. Yoda cementová zba
vuje se stékáním z jedné jámy do druhé své mědi a sytí se ponenáhlu síra
nem železnatým a z nejdolejší jámy odtéká prosta téměř veškeré mědi. Y jamách 
usazuje se kal měděný, kterýž dělí se na tré druhů, z nichž nejbohatší drží 
v sobě 70 setin mědi. Nejlepší a prostředný druh roztopuje se na měď černou, 
poslední chudý druh přidává se k pražícím se rudám měděným. Na jeden cent 
mědi cementové potřebuje se dvou až tří centů litiny neb starého železa. Po
dobně dobývá se měď na ostrově Anglesea, kdež získá se ročně 1600—2000 
centů mědi cementové.

Y novější době počala se měď za mokra zvláště z chudých kysličnatých 
rud dobývati, jelikož by za sucha rudy takové jen s velkou ztrátou mědi 
k užitkům přivesti se daly a práce by pro ohromný náklad se nevyplácela. 
Rudy kysličnaté rozpouštějí se buď v zředěné kyselině sírové neb solné, buď 
ponechávají se účinku par kyseliny siřičité neb solné, povstalých pražením 
rud, a po té se vyluhují. Třeba míti vezdy na zřeteli, aby jalové kamení, 
v němž ruda jest vtroušena, nerozpouštělo se v kyselinách, jelikož by nastala 
velká ztráta kyseliny, čímž práce by se zdražila, tíirnaté rudy praží se aneb 
nechávají se zvětrávati, aby sirníky mědi okysličily se na síran měďnatý. Jelikož 
zvětrávání rud drahnou dobu trvá a pražení prací nesnadnou a obtížnou jest, 
žíhají se rudy tak dlouho, až spálila se všechna síra a kysličník měďnatý roz
pouští se pak v kyselinách. Z roztoku sirkové neb solné kyseliny sráží se měď 
železem; k tomu cíli lépe jest bráti železo kujné, nežli litinu. Srážení mědi 
podporuje se upotřebením tepla, mícháním tekutinou aneb že stříká se roztok 
mědi v jemných paprscích na železo, kteréž se otáčí v tekutině. Měď tato 
slově též mědí cementovou. Bývá to smíšenina mědi se zásaditými solemi 
železitými, částečkami železnými, kyselinou křemičitou, tuhou atd. Měď ce
mentová přetápí se na ohnisku aneb, jest-li nečista, přidává se ke kamenům 
neb lechům. Někdy žíhá se měď tato, aby okysličila se, po té rozpouští se 
v kyselině sirkové a znovu se sráží, čímž nabývá se mědi čistší. Na místě 
železa užívají v některých hutích k srážení mědi žíravého vápna neb siro
vodíku. Žíravým vápnem sráží se kysličník měďnatý, kterýž roztápí se v peci 
pálací neb šachtové na měď černou; sirník měďnatý, sražený sirovodíkem, praží 
se a roztápí se pak na kámen.

Když drží kameny neb lecliy v sobě zlato a stříbro, rozpouštějí se 
v zředěné kyselině sirkové, čímž povstává síran měďnatý, zlato a stříbro zůsta
vují se v bahně na dně nádoby nerozpuštěny. Bahno toto hněte se s klejtem 
olověným, suší a roztápí se na olovo stříbro- neb zlatonosné. Skalice měděná 
žíhá se s uhlím a roztopuje se na kámen neb měď černou.

Když ruda měděná jest vtroušena do uhličitanů (vápenatého, hořečnatého 
neb železnatého), dlužno ji páliti v peci vápenné, po té vypírati, aby odstra
nily se kysličníky (vápenatý a hořečnatý). Někteří lučebníci navrhli též 
ammoniak k dobývání mědi za mokra; rudy sirnaté, na jemný prášek roz
mělněné, rozpouštějí se v ammoniaku, roztok tento se odpařuje, čímž nabývá 
se černých hráni kysličníku měďnatého, kterýž zkovuje se, byv taven s uhlím.

Kterak přivádějí se chudé rudy měděné za sucha i za mokra k užitkům, 
toho pěkný příklad nám dává dobývání mědi v Campanne-Vecchie blíže Massa 
maritima. Ruda nachází se zde v útvaru jurském vtroušena v žíle křemenné. 
Ruda odděluje se od jalového kamení a praží se v hromadách. Pražená ruda 
roztlouká se stoupy suchými na jemnou moučku, kteráž ještě se prosívá. Moučka 
rudná praží se v peci pálací, aby sirníky okysličily se na sírany. Když oky
sličování s dostatek se provádělo, zmírní se žár a rudě přičiní se 2—3% soli
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kuchyňské, při čemž rudou ustavičně se míchá. Mírným pražením hledí se 
síran železitý rozložití. Solí kuchyňskou mění se povstávající kysličník na 
chlorid mědnatý. Pražená moučka rudná vyluhuje se v kádích dřevěných 
vodou, kteráž byla okyselena kyselinou sirkovou a z louhu poráží se železem 
buď měď, aneb mlékem vápenným kysličník mědnatý. Sraženina suší se po té 
v nístěji pece pálací a prášek rudný po té se roztápí. Dobude se z počátku 
bohatého kamene, kterýž se praží a roztápí na měd černou. Podobně vedou 
sobě též v Dillenburku na Harcu, kdež přivádějí k užitkům měděné a niklem 
bohaté rudy.

Měď, která přivádí se z hutí do obchodu, bývá vždy znečištěna olovem, 
uhlíkem, kysličníkem mědičnatým a často antimonem. Válcováním stává se 
měd čistší, nebot cizí kovy se okysličují a odstraňují se v podobě okují. 
V obchodu nazývá se měď podlé zemí, kdež byla dobyta. Do obchodu při
chází nejvíce mědi anglické. Anglická měď jest jakosti výtečné; prodává’ se 
v podobě podlouhlých prutů neb cánů ztíží 12 až 15 liber a v deskách ztíží 
40 až 70 liber. Ruská měd jest nejlepší^ a nejčistší; přichází do obchodu 
v cánech, kteréž jsou nestejně těžké. Švédská měď jest krásně červená; 
přichází do obchodu v rozettách nestejně velkých a těžkých. Norvéžská měď 
není tak čista a přichází k nám tolikéž v rozettách. Měď z Chili a Peruvie
jest načernalá, křehká, držíc v sobě mnoho železa a síry; nejčistší slově
Corocoro; přichází k nám v podobě cánů nestejného tvaru a rozličné váhy. 
Měď mexická jest špatnější mědi Chilské, jelikož jest velmi znečistěná.

Čistá měd v obchodu se nenachází. Dostane se jí však, roztápí-li se 
čistý kysličník neb uhličitan mědnatý s uhlím a boraksem; aneb, když roz
pustí se prodajná měď v kyselině sirkové, roztok zředí se po vyloučení síranu 
olovnatého, procedí a sráží se čistým železem nebo cinkem; sražená měď vy
pírá se kyselinou solnou a roztápí se pod boraksem. Vede-li se proud elek
trický roztokem modré skalice, jenž zachovává se stále při rovné hustotě,
vylučuje se na póle záporném čistá měď proudem nenáhlým v hřáních, čehož 
užívá se rozsáhlou měrou v galvanoplastice.

Měď čistá jest kov zvláštní barvy červené, má silný lesk kovový, jasný 
zvuk, zvláštní nepříjemnou chuť a při tření i zápach. Jest dosti tvrdá, velmi 
kujná a tažna, zvláště za horka a velmi pevná. V kusech jest neprůzračná, 
ale nejtenší lístky propouštějí světlo barvou temně zelenou. Taje teplem as 
1200 stupňů, něco snadněji zlata, horkem vyšším vře a hoří plamenem zele
ným. Roztopená měd pohlcuje vzduch a tuhnouc vypouští jej opět, vrouc a 
stříkajíc mocně. Měd litá do forem jest tudíž vždy bublinata. Suchým 
vzduchem nemění se, ale na vlhkém vzduchu pokrývá se záhy tenkou vrstvou 
zelenou, kteráž jest známa jmenem mědenka. Sochy bronzové sezelenají na 
povrchu a povlak měděnkový chrání je před dalším porušením a dodává jim 
příjemnějšího zevnějšku. Povlak měděnkový jest zvláště krásný na sochách 
starých a na takových, které dlouho spočívaiy ve vlhké hlíně. Povlak tento 
slově též aerugo nobilis, 'patina antiqua, verde antico.

Za horka potahuje se měď korou křehkou, hnědočervenou, ponenáhlu 
černající, jež slově okuje měděné č. popel měděný. Měď rozpouští se za pří
stupu vzduchu i v kyselinách nejrozředěnějších a čpavku. Kyselina sirková 
rozpouští ji jen silná a vřelá, kyselina dusičná rozpouští ji snadno i studená. 
Měď jest velmi krutý jed, zvláště jest-li okysličena. Okysličování mědi pod
porují kyseliny a tuky. Jestliže nachází se pokrmy v nádobách měděných 
delší dobu, zkysnou, měď se okysličí a rozpustí se, čímž pokrm stává se 
jedovatým. Již v dávnověku znali, že ocet a vůbec kyselé šťávy rozpouštějí 
měd, neboť staří spisovatelé praví, že pokrmy stávají se, byvše uschovány po 
nějaký čas v nádobách měděných, zdraví škodlivé. Ďokud pokrmy v nádobách 
měděných neochladly, nejsou jedovaté; ochladnutím jich tvoří se však ústrojné 
kyseliny, kteréž okysličují a po té rozpouštějí měd, čímž stávají se pokrmy
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nad míru jedovaté, pročež třeba míti na to  bedlivý pozor, aby nádobí měděné 
bylo vždy čisté, neboť měď, která v těle lidském se nachází, dostala se tam 
jediné pokrmy, v nichž se neopatrností naší byla rozpustila. Když bylo po
žito pokrmu solemi měděnými pokaženého, třeba užiti okamžitě látek, kteréž 
činí jed ten neškodný. Co protijed hodí se nejlépe bílek, kterýž slučuje se 
s kysličníkem mědnatým na hmotu namodralou, nerozpustnou, jíž třeba ze 
žaludku odstraniti, jelikož jest v nadbytku solí měďnatých rozpustná. Podobně 
účinkují lep a mléko aneb piliny* železné, jež byly požity spolu s medem; po
sledním prostředkem odkysličují se škodlivé soli měďnaté na soli mědičnaté 
neb měď. Ye velkých městech dávají nesvědomití pekaři k těstu chlebovému 
skalici modrou, aby lépe kysalo, čímž ušetří na mouce, avšak otravují své 
spolubratry. Kterak lze v pokrmech mědí porušených tuto objeviti, učí nás 
rozborná chemie více způsobů. Nejsnadnější jest tento: pokrm neb chléb 
poleje se zředěnou kyselinou sirkovou, do tekutiny této ponoří se čistý nůž, 
kterýž, byla-li měď přítomna, povleče se vrstvou rudou, kteráž pochází od 
sražené mědi. Z příčiny této bylo za královnyv Kristiny ve Švédsku zapově
zeno užívání nádobí měděného v domácnosti a Švédové postavili z vděčnosti 
pomník výtečnému profesorovi Schoefferovi, kterýž poprvé vládu na to upo
zornil. Aby se předešlo nebezpečí, jakéž vzniká z užívání nádob měděných, 
pocínují neb pocinkují se tyto.

Měď jest těžší nežli železo, neboť krychlová stopa mědi váží 551 až 553 
celných liber. Teplem roztahuje se< měď více zlata, vismutu, železa a oceli. 
Elektřinu vodí výtečně, pročež jsou dráty telegrafův shotovené z čisté mědi. 
Velikou ujmu utrpuje měd ve vlastnostech svých, bývá-li znečistěná cizími 
látkami, kteréž ji činí lámavou buď za horka neb za studená. Od množství 
a jakosti cizích přimíšenin závisí dobrota prodajné mědi, kterážto poznává 
se nejlépe při mechanickém vzdělávání jí. Nejlepší druh mědi hodí se k robení 
drátu a mosazi; jiný druh dá se valcovati, aniž by měď pukala; nejšpatnější 
druhy nedají se ani kouti ani valcovati, pročež slouží toliko k hotovení slitin. 
Drží-li měd v sobě 0,1—0,3°/o olova, jest lámava za horka i za studená, dává 
se však slévati, jelikož nepohlcuje více vzduchu. Větší ještě množství olova 
dává mědi šedou barvu a činí ji velmi drobivou; nadbytek olova dá se od 
mědi vytápěním odděliti. Arsén, antimon a vismut činí měď lámavou za 
horka; drží-li měd toliko 0,15 setin těchto kovů v sobě, nedá se ani kouti 
ani valcovati, jelikož na ohybech puká. Nachází-li se kysličník mědičnatý 
u větším množství v mědi, jest tato sice snadněji roztopitelna, avšak stahuje 
se v kadlubu velmi, pročež nehodí se k slévání. Měď taková jest lámava za 
horka i za studená. Taková měď poznává se již podlé barvy, která jest 
cihlová neb hnědě červená; některá měď rozettová drží v sobě i 18 setin 
kysličníku mědičnatého. Kostík činí měď tvrdší a r o z t o p i tel n ěj š í ; drží-li měd 
1 Vn setin kostíku, dá se valcovati ještě za studená, avšak za tepla jest lámava. 
V Birminghamu přidávají mědi, z které slévají válce do barvíren, roury, tlusté 
desky a j. v., ]/s i Iz setiny kostíku, čímž získají sloučeniny, kteráž jest 
velmi tvrdá, stejnorodá a nad míru pevná. Síra a křemík činí měď drobivou 
a lámavou.

Již z výtečných vlastností mědi může každý souditi, že okres užívání jí 
jest velmi rozsáhlý a žehy zajisté mnohem obšírnějším byl, kdyby nebyla tak 
draha v poměru k železu. Měď poskytuje nám užitek hlavně v dvojím směru; 
buď totiž vzdělává se mechanicky na rozmanité předměty (plech, drát, roury, 
penízy) bud chemicky na nesmírnou řadu slilin a solí přeužitečných. K slé
vání se měd dobře nehodí, jelikož dává slitky bublinaté a v kadlubech velmi 
se roztahuje; když bylo mědi as a/2 setiny činku přimíšeno, dává slitky hladké 
a bublin prosté.

Vzdělávání médi na plechy a dráty. Valná čásť mědi vzdělává se ještě 
v hutích na plechy, z nichž pak kotláři a jiní hotoví přerůzné předměty
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Žádný kov nedá se za studená tak dokonale vzdělávati a pomocí kla
diva do kadlubů tvaru libovolného vtlacovati jak měď, neboť ona má tu vlast-

Obraz 52. K o tlá rna  médčná.

a nástroje. K tomu konci slévají se z mědi tlusté desky, kteréž rozžhaveny 
byvše, bud samokovem aneb v stroji válcovém na plechy se vzdělávají. Druhdy 
hotovil se vešken plech samokovy; nyní užívá se těchto toliko k vykování ve
likých kotlů. Žhavé desky měděné vybírají se z pece převařovací a pouštějí 
se do té doby mezi válci, až plechy nabyly žádoucí tloušťky. Prošedše mezi 
válci, nahřívají se plechy po každé, čímž velmi práce se zrychluje. Plechy 
možno též za studená valcovati; jelikož měď po několika průchodech mezi 
válci velmi ztvrdne, třeba ji někdy nahřívati a po té náhle ve vodě studené 
ochladiti, čímž stává se opět měkkou. Častějším rozžhavením a opětným 
ochlazením povlekou se plechy tenkou vrstvou kysličníků, kterouž odstraniti 
dlužno, což provádí se buď rozpustidly (co takové slouží čpavek neb hnilá 
moč) aneb odrhnutím pomocí písku. Když nabyly plechy žádané tloušťky, 
pouštějí se konečně mezi válci hladkými, čímž vyleští se; po té krájejí se 
na plechy tvaru rozmanitého a přivádějí se pak buď ihned do obchodu aneb 
dříve se pocínují, pocinkuji neb plátují. Nejtenší plech měděný svíjí se do 
svazkův; tlustší druhy slouží buď k hotovení žlabů aneb k pokrývání střech. 
Tlusté druhy plechů měděných slouží k pobíjení korábů dřevěných, čímž chrání 
je před činností zhoubnou malých mořských tvorův, kteříž rádi zavrtávají se 
v nesmírném množství do dřeva, čímž zdržují pohyb korábu v nemalé míře. 
Měd účinkuje zde hlavně jedovatými vlastnostmi svými, ana rozpouštějíc se 
v chloridech mořské vody, otravuje přiblíživší se měkkýše. Aby měděné 
plechy v moři se nerozpouštěly, jelikož tím vzniká nemalá ztráta, chrání se 
galvanicky pomocí činku neb železa, kteřížto kovové rozpouštějí se na 
místě mědi.
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nosť, jestliže jest cizích kovů prosta, že nepuká při ohýbání a nedostává na 
na hranách skulin, jsouc kována. Na této vlastnosti spočívá činnost kotlářova. 
Kotle, jakož i jiné duté zboží, vykují se z plechu; kde nelze plech vtlačováním 
přivesti do vhodného tvaru, tu spojí se jednotlivé plechy nýtky. Obrazec 52. 
znázorňuje nám vnitřek kotlárny. Vidíme zde ohromné válcovité nádoby, jichž 
užívá se v cukrovarech, pak kotle a pánve pro pivovary a barvírny, nádoby 
překapovací atd. Vytlačováním dobývají se z plechů měděných patrony, jichž 
nyní výhradně se užívá při rozmanitých zadovkách. V novější době vytlačují 
z plechů tolikéž sochy, jakové lze viděti u př. ve Vídni neb v Berlíně.

Drát měděný hotoví se buďto z regálů, což jsou úzké proužky mědě
ného plechu, aneb z tyčí a cánů, kterýchž dobývají sléváním neb válcováním. 
Drát měděný hotoví se týmž způsobem jako železný. Měď jest nad míru 
tažna, nebot tyč 12 palců zdélí a 1 palec ztlouští dá se vytáhnouti na drát 
zdélí jedné míle, jenž tenší jest lidského vlasu. Drátu měděného používá se 
k telegrafům, k rotačným a indukčným strojům a vůbec k takovým nástrojům, 
kde upotřebuje se elektromagnetismu.

Aby předměty měděné chránily se před okysličením aneb aby povrch jich 
nabyl jiné a příjemnější barvy, povlekají se nezřídka cizími látkami, kteréžto 
jsou hlavně tyto: Pokosty. K tomu konci rozpouští se laka v lupenech v líhu 
a k roztoku tomu přidávají se rozmanité barvy; má-li u př. pokost míti barvu 
zlatou, přidají se k roztoku lakovému gummiguti, kurkuma, šafrán, dračí krev, 
anilinová žlut, garancin a j .  v., rozpuštěné v líhu. Předměty měděné očistí se 
dokonale, po té zahřejí se na kamnech k teplotě mírné a potrou se několi
kráte pokostem, načež osušují se pokud možná rychle. Bezbarvá laka povstává 
rozpuštěním laky bílené v líhu. Barevné laky dobudeme, smíchajíce lihový 
roztok laky s barvami (košenilou, rozpuštěnou v čpavku, kurkumou, pařížskou 
modří a j .  v.). Často natírají se předměty měděné látkami, kteréž jim dávají 
vzhled bronzový čili bronzují se. Toho účele dosáhne se rozličným způsobem. 
Buď dává se předmětům kovově lesklý žlutě červený povrch pomocí zlata 
muzívného aneb pomocí prášků bronzových. Často hledí průmyslníci dáti 
předmětům měděným a zvláště slitinám kovu toho ráz bronzu starožitného, 
patinou pokrytého. K tomu účeli namáčejí se předměty takové do zředěné 
kyseliny octové, po té ostavují se po více neděl na vzduchu vlhkém a kyse
linou uhličitou nasyceném. Aneb dávají se předměty tyto do vystírací kádě, 
kdež potírají se v prvém témdni jedenkráte a později dvakráte zředěnou kyse
linou octovou. Po té předměty takové se nahřívají a pomocí ostrého kartáče 
voskem natírají, čímž nabývají velmi krásného lesku. Často dává se před
mětům měděným a ze slitin měděných barva černá neb hnědá, skládající se 
z kysličníku měďnatého a mědičnatého a sirníku měďnatého. Kysličníky mědi 
pokrývají se zvláště penízy památné. K tomu konci rozpustí se plísta a sal- 
miak v octu, roztok tento se vaří, pěna s něho se odebírá a po té zřeďuje se 
vodou do té doby, až přestala se tvořiti sedlina; penízy polévají se vroucím 
roztokem a vaří se v něm na misce, až nabývají hnědorudé zbarvení, pak 
omývají a suší se. Měděné nádoby bronzují se, byvše dokonale pemzou vy
leštěny, pomocí řídké kaše sestávající z plísty, kysličníku železitého (kolkotharu) 
a pilin hřebenářských, rozmíchaných v kyselině octové, jížto se natírají; po té  
suší se nad plamenem, až povlak zčerná, načež ještě se omývají. Optikové 
potřebují zhusta černé mědi a mosazi a barví sobě k tomu konci měď ná
sledovně: Čisté předměty namáčejí se do zředěného roztoku dusičnanu měď
natého v kyselině dusičné, vysoušejí a očazují se nad ohněm z uhlí kame- 
ného, trou se hadrem lněným, namáčejí se znova do roztoku atd., až sčernají, 
pak polévají se ještě olejem.

Kovy povlekají se předměty měděné zvláště proto, aby nabyly pří
jemnějšího povrchu. Kterak povlekání samo se provádí, závisí od předmětů 
měděných. Nejstarší způsob jest plátování, kteréž jest pokrývání plechu
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měděného plechem tenkým z kovu jiného (zlata, platiny a stříbra) v ten 
způsob, aby oba plechy k sobě pevně lnuly. Jest-li povrch obou plechů čistý, 
svařují se již za mírného žáru a spojují se pak úžeji, byvše válcovány aneb 
kladivem vytepány. Nejčastěji užívá se plátování stříbrné, kteréž vynalezl 
r. 1742 továrník Bolsover v Sheffieldu. K tomu konci vy válcuje se nej čistší 
měď na plechy 3/4 palce ztlouští. Na tyto plechy přiloží se plech stříbrný a 
oba plechy pevně se sdrátují, načež naleje se clo skulin mezi plechy roztok 
boraksový a plechy se vyhřívají v peci pálací, válcují se, vyhřívají se opět atd., 
až jsou s žádanou tloušt. Tloušť desky stříbrné závisí od tloušťky plátování; 
u zboží nejdražšího váží deska stříbrná J/ioi u náčiní domácího x/i2 1  u knoflíků 
V:0 váhy mědi. Též plátují se dráty měděné k zboží leonskému; dráty tyto 
jsou 0072 až 0 ’0045 palce ztlouští. Tento drát hotoví se v ten způsob, že 
vstrčí se nad vyleštěný válec měděný rozžhavený plech stříbrný, načež při
tiskne se stříbrný plech pomocí hladítka ocelového k tyči měděné a tyč po té 
se válcuje do té doby, až nabyla tloušť žádanou a posléze protahuje se pro- 
vlakou. Z drátu takového hotoví se pak šňůry, třapce a j. ozdobné věci, 
kteréž mají míti vzhled stříbrný. Tímž způsobem plátují se plechy měděné 
též zlatém a hotoví se nepravý drát zlatý k zboží leonskému. Při výrobě 
drátu toho nalezlo se, že tyč měděná, 6 stop zdélí, dá se vytáhnouti na drát 
až 38 mil dlouhý. Plátování užívalo se druhdy všeobecně; nyní vstoupilo na 
místo jeho galvanické pozlacování a postříbřování, o němž promluvíme blíže, 
jednajíce o kovech drahých.

Poměďování. Aby nabyly předměty některé, zvláště železné a cinkové, 
barvy a vůbec vzhledu předmětů měděných, povlekají se vrstvou mědi čili 
poméďují se. Poměďování provádí se trojím způsobem: buď za sucha, buď 
za mokra aneb galvanicky. Za horka poměďuje se toliko železo a ocel. 
Ačkoliv povleká se železo, byvši ponořeno do roztopené mědi, vrstvou kovu 
tohoto dosti snadno, jest přece způsob tento nedokonalý, jelikož železo zůstává 
místy mědi prosté. Lepší jest tento způsob: Plechy železné namáčejí se do 
zředěné kyseliny sirkové, drhnou se pískem, čímž zbavují se kysličníků, na
máčejí se opět do roztoku salmiakového a ponořují se po té do roztopeného 
činku; pocinkovaný plech železný ponoří se rychle do roztopené mědi a nechá 
se v ní do té doby, až přestává syčeti, načež plechy ještě se vylešťují.

Za mokra poměďuje se železo, byvši ponořeno do roztoku skalice měděné; 
tímto způsobem docházíme sice povlaku měděného, avšak tento nesnáší tření 
a leštění. Aby vrstva měděná seneotírala třením, třeba jí dobyti následovně: 
Předměty železné, byvše v kyselině solné očištěné, dají se do lázně měděné, 
povstávající rozpuštěním chloridu měďnatého v nadbytečné kyselině solné a 
přidáním vody a líhu. Líh překáží rychlému vylučování mědi, pročež měď 
nenáhle vyloučená lépe k železu lne. Častěji předmětů železných a ocelových 
pomědují se předměty cinkové; k tomu konci slouží lázeň sestávající z roz
toku vínanu měďnatého ve vínanu draselnatém. Cinkové předměty, dokonale 
očištěné, vnášejí se do této lázně, aby byly úplně tekutinou pokryté; měď 
počne ihned se srážeti a po nějaké době nabývají předměty cinkové vzhledu 
měděného a tu vybírají se z lázně a suší se. Čím čistší a lesklejší povrch 
cinkový jest, tím lépe předměty se pomědují. Nejlépe lze předměty cinkové 
mědí pokryti, když byly pocínovány. Tu očisťují se roztokem vinného ka
mene v zředěném čpavku, načež dávají se as hodinu do lázně měděné. Též 
lze předměty cinkové na ten způsob poměditi, když lázeň měděná míchá se 
s práškem křídovým a jemným pískem do té doby, až povstane řídká kaše, 
jíž předměty cinkové po té se potírají, čímž záhy se pomědují.

Galvanicky pomědují se železné neb měděné předměty, když mají se 
po té ještě pozlatití neb postříbři ti. Poměďování galvanické děje se nenáhle 
a vymáhá silného proudu galvanického. K tomu konci slouží následující lázeň
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měděná: Skalice měděná rozpustí se ve vodě, ku které přidává se hojně 
kyanidu draselnatého, aneb okuje měděné rozpouštějí se s nadbytkem kyanidu 
draselnatého ve vodě, kterýžto roztok zahřívá se asi půl hodiny, po té se 
procezuje a vodou zřeďuje.

Slitiny médi. Ačkoliv měď již sama o sobě obdařena jest štědrou rukou 
přírody hojně vlastnostmi pro průmysl souvěký předůležitými, přece nevyho
vuje některým účelům, nedajíc upotřebiti se u př. k slévání, jelikož dává 
slitky neurčité a bublinaté. Avšak seč měď sama není, tím učiní ji spojenci 
její z řady kovův jiných, nebot slučujíce se s n í  v přerůzných poměrech, tvoří 
slitiny, jež vyznamenávají se hlavně tím, že lze je užiti s výtečným prospěchem 
v slévařství. Téměř veškeří kovové dávají s mědí slitiny. Valné množství 
těchto slitin není ještě se všech stran probádáno, avšak to, co bylo již o před
mětu tom na světlo vynešeno, připovídá nám ovoce zajisté krásnějšího a uži
tečnějšího v budoucnosti. Slitiny mědi mají vlastnosti tak vzácné a různé, že 
můžeme na ně patřiti jak na kovy nové, nedávno objevené. Slévajíce měď 
s jinými kovy pokaždé v jiných poměrech, nabýváme pomocí desíti neb 
dvanácti kovů, jichž slitiny s mědí nejvíce nacházejí se v užívání, nekonečnou 
řadu kovů nových, jež hodí se vesměs k slévání předmětů nejrůznějších. Nej
více užívané, tudíž i nejlépe proskoumané jsou slitiny mědi s cínem, cinkem, 
niklem a kovy blahorodými. V průmyslu upotřebuje se okolo sedmdesáti slitin 
takových.

Slitiny tyto jsou sloučeniny mědi s jinými kovy. Jest-li kov některý 
v nadbytku, slouží co rozpustidlo chemické sloučenině mědi s kovem tímto. 
Hledíce k fysikálným vlastnostem slitin, seznáváme, že jsou tvrdší jednotli
vých kovů, že barva jich jest závislá od množství a jakosti kovů. Slitiny 
roztápějí se teplotou nižší, nežli která se vypočítala z roztopitelnosti kovů, 
jež byly slity. Když roztápí se některý kov s mědí slitý teplotou nízkou, dá 
se od této oddčliti vytápěním. Slitiny médi s kovy těkavými (cinkem, arsénem, 
antimonem a j. v.) rozkládají se v /prudkém žáru částečně, čímž kovové tito 
odtěkávají. Podlé rozličné slučivosti kovů spravuje se hutnost slitin, kteráž 
jest buď nižší, buď vyšší hutnosti průměrné, u př. slitina mědi s cinkem neb 
cínem má vyšší hutnost a slitina mědi se zlatém neb stříbrem nižší hutnost, 
nežli jest průměrná, z hutnosti součástí vypočtěná. Když sléváme kovy, jež 
mají velmi rozdílnou hutnost, usazují se těžší kovy u dna nádoby a lehčí 
plují na povrchu, jestliže to nepřekazíme, míchajíce roztopenou slitinou. Teplo 
a elektřinu vedou slitiny hůře nežli kovy slité.

Hlodavému účinku vzduchu a sloučenin chemických nepodléhají slitiny 
v té míře jako kovy. Někdy rozkládají látky některé slitiny, slučující se 
s kovem, s nímž mají větší slučivost (u př. čpavek ubírá mosazi měď, kyse
lina sirková cink). Sldádají-li slitinu kovy, kteréž mají nestejnou slučivost 
s kyslíkem, dají se odloučiti od sebe tavením okysličujícím (u př. měď od 
železa neb od cínu). Abysme docházeli slitin co možná stejnorodých, třeba 
nejdříve roztopiti kovy sotně tavitelné, načež dlužno roztopeninu oehladiti, až 
téměř ztuhla, po té teprv přičiniti kov snadněji roztopitelný; po přičinění 
kovu posledního třeba žár v peci ztužiti a míchati slitinou pomocí suché tyče 
dřevěné. Přetápěním stávají se slitiny sice stejnorodější, nabývají však zároveň 
jiné složení.

Slitiny mědi, kteréž mají barvu zlatožlutou neb červenožlutou, jsou známy 
jmenem mosaz neb tomhak, pak nepravé pozlátko, barvy bronzové a j. v . ; ony drží 
v sobě hlavně měď a cink. Délovina, zvonovina, zrcadlovina a bronz staro
žitný jsou slitiny mědi s cínem; bronz novější jest složen z mědi, cínu a činku. 
Slitina mědi s cinkem a niklem slově nové stříbro čili argentan. Jmény těmito 
naznačily jsme slitiny, s nimiž stýkáme se téměř každodenně. Složení těchto 
slitin jest sice takové, jakž jsme je byli vytknuli, avšak poměry kovův slitých

»



Slitiny mědi s cinkem. 153

moliou býti ty nejrozmanitější, nelze tudíž diviti se tomu, jestliže slitiny takové 
chovají ještě jiná jména, neboť mají vlastnosti tak různé, že skutečně jména 
nová zasluhují. Avšak složení mosazi neb bronzu mnohdy se liší od složení 
vytknutého, poněvadž některé mosazi drží v sobě vedlé mědi a činku ještě 
olovo, železo, cín a jiné kovy.

Slitiny mědi s cinkem. (Mosaz, tombak atd.) Většina slitin, kteréž sem 
náležejí, různí se hlavně poměrem slitých kovů. Často druží se k mědi a 
činku ještě železo, arsén a cín, kteřížto kovové pocházejí někdy z nečisté 
mědi, jindy zúmyslně se přidávají. Slitiny tyto mají krásnější barvu, větší 
tvrdost, jsou snadněji roztopitelné, lacinější a stálejší mědi čisté. Jsou kujné 
a tažné pouze za studená; za horka jsou drobivé a křehké. Větší množství 
mědi dává slitině barvu temnější, větší množství činku činí ji světložlutou: 
avšak sbarvení toto neplatí pro všechny poměry mědi a činku, neboť vezme-li 
se více činku, nežli vymáhá mosaz, stává se slitina opět červenou a zároveň 
v té míře křehkou, že nelze jí vzdělávati. Podlé Karstena jest slitina rovného 
množství médi a činku červenější nežli slitina z 4 částí mědi a 1 č. činku.
Čím více činku drží v sobě slitiny, tím stávají se tvrdšími a roztopitelněj-
šími, ztrácejíce v tomtéž poměru na kujnosti a poměrné váze. Z té příčiny
lze užiti mosazi k spájení mědi. Slitiny, držící více 50 částí činku, jsou sice
velmi tvrdé, avšak tak křehké, že nehodí se k upotřebení průmyslnému.

Přimíšeniny, o nichž jsme výše jednali, působí rozličně ve vlastnosti 
slitin mědi s cinkem. Cín, olovo, železo, antimon, síra a arsén činí mosaz 
velice křehkou, k vzdělávání na d rá ty . a plechy nezpůsobilou. Malá přísada 
olova (0*5 až 0'7— 2 č.) dává mosazi neb tombaku větší tvrdosti; takové sli
tiny dají se vzdělávati soustruhem, pilníkem a jinými nástroji, aniž by k nim 
lnuly a ji zamazávaly. Cínem stávají se slitiny mědi s cinkem tvrdšími, 
snadněji roztopitelnými a vůbec k slévání způsobilejšími; dají se leštiti a jsou 
zvučnější, majíce barvu zlatožlutou. Mosaz, kterouž dlužno rýti, drží v sobě 
1—3 č. cínu. Malá přísada železa zvyšuje tvrdost mosazi.

Následující tabulka poučuje nás o složení, jméně a upotřebení nejobyčej
nějších slitin mědi s cinkem.

J m é n a  s l i t i n U p o t ř e b e n í  j icl i

Mosaz z Romilly 
„ z e  Stolberku 
„ anglická 

Nepravé pozlátko 
Zlato talmové 
Chrysorin 
Princovina 
Pinchbeck 
Zlato Manheimské 
Mosaz kujná č. kov 

Muntzův 
Kov Aichňv *)

Potili  ;

na plechy a d r á t y .....................
na náčiní domácí, kotle a j. v. 
na plechy a d r á t y .....................

íTombak 
Barvy bronzové 
jBatlniv kov 
Platina

na řetízky k hodinkám a j. v.

Slitiny podobné zlatu 18—20- 
karatovému; užívají se k ho
tovení nepravých šperků . .

k hotovení plechů, jimiž pobíjí 
se koráby a j. v..........................

k slévání svícnů, klik, hmoždířů
a j. v...................................  . .

k slévání ozdobných předmětů

k hotovení bílých knoiiíků, 
svícnů, samovarů a j. v. . .

Měď Cink Olovo
_ _ _ _ _

Cín

70.00 30-00
65-80 31-80 2-20 0-20
74-58 8-39 — —.
63-70 33-55 0-25 2-50
86-4 12-2 — —
66-7 33-3 — —
67-2 32-8 — •—
83-33 16-67 —

80—88 20—12 I
i _ i

60—66 40—34 l __
60 38-2 -

31-15 65-19 0-52 j a-H
82—98 18—2 --- ---
83—99 17—1 —

43 57 j --- 1 ---
55 45

Nejdůležitější ze slitin těch jest mosaz, 
neboť již Aristoteles vypravuje, že nachází se

*) Drží v sobě též 0-5—3-0 setiny železa.

J a h n o v a  Kronika jaráce. Dii IV.

Známost mosazi jest prastará, 
v Indii měď, kteráž liší se od
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zlata jediné zápachem a že umělec jakýs z národa Mossynáků (odkudž odvo
zuje se jméno mosazi), dobýval médi zlatožluté roztápěním mědi s hlínou, 
nazvanou kadmia. Plinius a jiní spisovatelé z doby císaře Augusta vyslovují 
zcela určitě, že kadmia (kalamín) mění měď v aurichalkum (mosaz). Řím
ské bronzy skládají se výhradně z mědi a činku. Aurichalcum drží v sobě 
zhusta železo a olovo, kteréž pocházejí z nečisté mědi. Římané hotovili 
z mosazi mince, kteréž jsou velmi nestejně složené, neboť drží průměrně 
72—88 částí mědi a 28— 12 č. činku.

V Čechách byly nalezeny rozličné ozdoby, kroužky atd., kteréž pochá
zejí od prabydlitelů naší vlasti. Předměty tyto mají složení mosazi, drží však 
též cín a mnohdy značné množství olova. Podáme tuto rozbory lučebné ně
kterých takových starožitností:

P ř e d m ě t  a n a l e z i š t ě

Kohout z Vysokého Brodu 
Kroužek z Panenské vinice 
Lvíček v Museum v Praze

Měď

79-85
84*31
68-69

Cín

2-65 
0.90
3-80

Cink

9-95
10-93
20-89

Olovo

4-20
3-09
4-02

Y Německu má se za to, že bylo dobývání mosazi objeveno r. 1550 
v Norimberku od Erasma Ebenera pomocí mědi a kalamínu z hutí (Tutia, 
Cadmia fom acum ). Dobývání mosazi sléváním mědi a činku kovového vy
nalezl r. 1781 Angličan Emerson.

Mosazí šlovou slitiny, kteréž drží v sobě průměrně 30 s. činku. Mosaz 
hodí se k slévání rozličných předmětů, jelikož vyplňuje veškeré dutiny kadlubu 
a dává slitky, prosté dutin a bublinek. Vzdělává se na plechy a dráty, ovšem 
za studená, jelikož jest za horka křehká. Mosaz jest tvrdší mědi, má pří
jemnější barvu a lesk a odolává vlivu vlhkosti a vzduchu lépe než tato. Mimo 
to jest mosaz lacinější a lepší mědi samé, což jest zajisté řídký případ, neboť 
obyčejně se hmota dražší jinou lacinější porušuje, aniž by jí dávala větší do
konalosti. Nelze tudíž diviti se tomu, že stýkáme se s mosazí nejen v do
mácnosti, nýbrž i ve velkém průmyslu nad míru často. Y domácnosti naší 
vidíme mosaz na klikách u dveří, na rukojetích u rozličných strojů, knoflí
cích a j .  v. Kuchyňské nářadí, lžíce a j. v. neměly by se ho to viti z mosazi, 
jelikož tato jest snadněji v kyselinách rozpustná mědi samé a místo jednoho 
jedu nalézají se v roztoku pak dva.

Drahnou dobu dobývala se veškerá mosaz roztápěním mědi s kalamínem 
a uhlím, kteréžto vylučovalo cink z kalamínu. Nyní vyrábí se mosaz toliko 
roztápěním mědi s cinkem v kelímcích, umístěných ve zvláštní peci. Kelímky 
hotoví se z ohnivzdorné hlíny, pomíšené s tuhou. Peci mohou býti nádobné 
neb plamenné. Nejčastěji užívá se pecí nádobných, kteréž jsou tak upravené, 
že dá se umístiti na jich železné dno (> -  8 kelímků. Do kelímků nakládají 
se nejprvé odpadky mosazné, po té přičiňuje se ponenáhlu měď a cink. Cink 
přidává se v menších kusech; měď užívá se zrněná neb rozettová. Koztopená 
slitina lije se buď do jam blinou vykládaných (mosaz v kuších), aneb mezi 
desky žulové, opatřené tenkou povlakou hlíny (mosaz v deskách). Při dobý
vání mosa/.i ztrácejí se asi 3 setiny činku, kterýž odtěkává neb do složení 
strusky vchází, pročež dlužno při slévání míti ztrátu tuto na zřeteli, když 
hodlá se získati mosazi jistého stálého složení.

Mosaz v kuších užívá se ihned k slévání rozličných předmětů. K tomu 
účeli přetápí se v hliněných neb tuhových kelímcích a lije se do kadlubů, 
zhotovených z hlíny neb vazkého písku. Slitky mosazné povlékají se po té 
lakou aneb se pozlacují, pocínují neb postříbřují. Předměty takové leští se 
ještě, což nejlépe provádí se na soustruhu. K tomu konci slouží buď roztok 
vinného kamene, aneb žluč hovězí.
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Z mosazi v deskách hotoví se následující předměty:
1. Nádobí mosazné. K tomu konci vykuje se mosaz za studená na čtver

hranné tabule, kteréž krájí se na okrouhlé desky, jichž pět položí se na větší 
kotouč, jehožto kraje zahnou se přes desky; svazek tento žíhá se a po té kuje 
se na tvar kotlový, načež tepáním ještě jednotlivé desky se vyrovnávají. Po té 
ukrojí se nerovné kraje a otvory, tepáním povstalé, vyplní se pájkou; vně dává 
se kotlům černá povlaka. Někdy se vytlačují též kotle na zvláštních strojích, 
kterážto práce jest mnohem snadnější.

2. Plechy mosazné. Kdežto dříve hotovily se mosazné plechy jediné 
tepáním lehkými kladivy, robí se nyní veškeren plech válcováním; válcované 
plechy vyrovnávají se pak ještě tepáním. Když plech prošel strojem válcovým, 
nahřívá se v peci zvláštní, pak ochlazuje se náhlým ponořením do studené vody, 
čímž zvyšuje se jeho tažnost v nemalé míře; p o té  válcuje se opět za studená. 
Válce potírají se zhusta olejem. Byv vícekráte za studená válcován, stává se 
plech velmi tvrdý a pružný. Plechy bývají po válcování potaženy černou vrstvou 
kysličníku měďnatého, pročež moří se v dřevěném octu neb zředěné kyselině 
sirkové, tytýž v matečných louzích z továren kamencových. Mořené plechy 
omývají se v tekoucí vodě, pak cídí se ještě mokrým pískem ; posléze se leští 
s jedné strany, kdežto druhá strana ponechává se bez lesku. V obchodě 
rozeznává se leštěný a ěerný plech mosazný; pak svinutý plech mosazný, 
z něhož vytlačují se rozličné ozdoby; látun, plech několikráte ohnutý a slo
žený; mosaz v deskách jest plech nejtlustší; plech hodinářský jest nejtvrdší. 
Nejtenší druh mosazného plechu slově nepravé pozlátko. Toto dobývá se 
z nejtenšího plechu mosazného v ten způsob, že vykuje se mezi deskami kla
divem, kteréž činí 300—400 rázů v minutě; plech ten jest pak značně tuhý 
a lesklý. Předměty, z mosazi ulité neb tlačené, bývají povlečeny vrstvou ky
sličníku, kteráž dává jim velmi neúhledný zevnějšek. Aby kysličník ten se 
odstranil a mosaz nabyla ohnivější žluté barvy, dávají se předměty takové do 
zředěné kyseliny sirkové, kteráž kysličník rozpouští; po té namáčejí se před
měty ty do smíšeniny ze dvou částí kyseliny sirkové a jedné části kyseliny 
dusičné, čímž rozpustí se více činku nežli mědi a povrch předmětů sbarví 
se zlatožlutě. Posléze omývají se předměty mosazné ještě ve vodě. Má-li 
býti povrch předmětů mosazných bezlesklý, dávají se do vroucího mořidla, 
složeného z dusičnanu cinečnatého, rozpuštěného ve smíšenině kyseliny sir
kové s kyselinou dusičnou; předměty ponechávají se do té doby v mořidlu, 
až přestává bouřlivý vývoj kyseliny dusíkové. Byvše vynořeny z mořidla 
tohoto, vnášejí se předměty mosazné na krátkou dobu do sehnané kyseliny 
dusičné, načež se omývají v teplém louhu a sušeji v pilinách, čímž nabývají 
povrch velmi pěkný, kťerýž povleká se ještě pokostem; zboží takové robí se 
zvláště v okolí pruského města Iserlohnu. Když mají se povlékati předměty 
mosazné emailem, třeba je dříve poměditi, jelikož email nelne na mosaz. 
Mosazné předměty rezayí na vzduchu, pokrývajíce se znenáhla zelenou vrstvou 
uhličitanu měďnatého, od níž čistí se, jestliže potírají se prve zředěnou kyse
linou solnou, a po té trou se triplem, smíšeným s lihem.

3. Dráty mosazné. Tlustší dráty hotoví se sléváním do kadlubů, načež 
válcují se pruty takto povstalé v stroji válcovém, až obdrží žádoucí průměr; 
po té teprvé vytahují se provlakem. Též užívá se k témuž cíli mosazi 
v deskách. Tato rozkrájí se na úzké proužky, kteréž se vvvalcují na tenké 
plechy, jež rozstříhají se na čtvercové pruhy (regály); regály rozžhavují 
se, potírají se po té lojem a vytahují se v drát, podobně jak kujné železo. 
Tlustší drát prodajný bývá černý, velmi ohebný a měkký, jelikož byl roz
žhaven po posledním průchodu provlakem. Lesklý neb světlý drát vyrábí se 
z černého, když tento moříme v zředěné kyselině sirkové, vaříme po té 
v roztoku vinného kamene a omýváme vodou; posléze potírá se světlý drát 
sádlem a vytahuje se ještě jedenkráte provlakem. Z drátu mosazného dělají
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se špendlíky, udice, háky, rozmanitá pletiva a j. v. Často hotoví se z mědi 
dráty, kteréž jsou toliko na povrchu mosazné a mají barvu krásně zlatožlutou; 
dráty takové šlovou leonské. K tomu cíli dávají se hladké, okrouhlé pruty 
měděné do postranných otvorů podélné skříně litinové; dno skříně jest po
kryto zrněným cinkem a salmiakem. Skříň litinová se zahřívá, čímž cink 
vypařuje se, měně měď na povrchu v mosaz. Vystydnuvše, moří se pruty a 
vytahují se po té na jemný drát právě tak, jak leonský drát pozlacený.

V užívání nachází se ještě veliké množství slitin, kteréž, jsouce složením 
svým mosazi podobné, mají jména přerozmanitá, jelikož vzdělávají se na před
měty tolikéž různé a jsou ceny nestejné. Na prvém místě sluší jmenovati některé 
slitiny, jež podobají se velice zlatu a dávají se malým množstvím kovu toho 
velmi pěkně pozlatití. Náleží sem: chrysorin neb mosaické zlato, kterýž skládá 
se ze 100 č. mědi a 50—55 č. činku; jest podoben zlatu 18—20karatovému, 
jemnozrného lomu a užívá se k hotovení věcí ozdobných, náčiní domácího, 
částí hodinových a j. v. Priiicovina neb bristolskd mosaz z 6 č. mědi a 2 č. 
činku, IfArcetovy  slitiny, ja/ponskd mosaz a j. v. slouží k těm též předmětům 
co slitina předešlá.

Mosaz nová čili kujná  jest slitina, kteráž dá se kovati, valcovati atd., 
jak za studená tak i za horka. Slitina tato byla v Anglii vynalezena, kdež 
jest známa jmenem yelloio metal (žlutý kov). Mosaz kujná skládá se prů
měrně z 60—66 č. mědi a 40—34 č. činku; užívá se jí na místě mědi 
k hotovení hřebů a plechů k pobíjení korábů. Sem patří též kov Muntzfm, 
kterýž byl r. 1832 od továrníka Muntze v Birminghamu k pobíjení korábů 
doporučen; skládá se z 38 č. činku a 62 č. mědi. Kov Aichův a Sterro jsou 
složeny podobně jak kov Muntzův, drží mimo to ještě málo železa, jímž stá
vají se tvrdší a pevnější. Sterro užívá se na místě mosazi k slévání zhlaví, 
válců, děl atd., vůbec předmětů takových, kteréž vymáhají značné tvrdosti, 
hutnosti a pevnosti. Sterro slouží též na místě železa a oceli k hotovení 
částí strojových, šroubů, svorníků, nožů k hadromelům a j. v.

K spájení sotně roztopitelné mosazi, mědi, železa a oceli slouží pájka  
mosazná. Tato skládá se z 42—46 č. činku a z 54—58 č. mědi; aby byla 
snadněji roztopitelná, přidává se jí též něco cínu a olova. Aby bylo spojení 
pevnější, přičiňuje se do složení pájky zhusta stříbro; pájka taková jest slo
žena u př. z 6 č. mosazi, 5 č. stříbra a 2 č. činku.

Kdežto slitiny popsané vyznamenávají se barvou žlutou, jsou známy jiné 
slitiny mědi s cinkem, kteréž jsou červené. Slitiny tyto šlovou mosaz čer
vená. Mosaz červená drží v sobě nejméně 80°/0 mědi a slouží zvláště k ta
kovým předmětům, které vymáhají větší tažnosti, měkkosti a červené barvy 
('jemné práce z plechu a drátu); někdy drží v sobě cín a olovo. Dobývá 
se podobně jak mosaz žlutá, pročež tuto pojednáme toliko o nejdůležitějších 
slitinách, kteréž sem náleží. Tombak jest slitina barvy měděné neb oranžové, 
drží v sobě 8— 18°/0 činku, od něhož závisí jeho tažnosť; hodí se výtečně 
k slévání a .dává se snadno pozlacovati; byv róztepán na nejtenší plech, slouží 
co nepravé pozlátko. Následujících slitin, kteréž jsou barvy zlatožluté a snadně 
pozlatitelné, užívá se k kotovení nepravého šperku, řetízků, ozdob, lžic a 
vidliček. Jsou to zvláště ty to : chrysochalk, pinchbek (z 2 č. mědi a 1 č. 
mosazi); oréide, jest podoben 14karatovému zlatu, nabývá pěkného lesku a 
vzdělává se v hojné míře v Paříži zvláště na šperky, skládá se z 90 č. mědi 
a 10 č. činku; zlato talmové užívá se v době nejnovější v rozsáhlé míře 
k hotovení falešných šperků, zvláště náušnic, řetízků hodinkových a j. v., 
similor čili Mannheimské zlato, slitina Ťissierova (97 č. mědi, 2 č. činku, 
1—2 č. arsénu); slitina Toumayova jest velmi tažná a vzdělává se na šperky, 
knoflíky a j. v.

Kamenopisci, sochaři, malíři a j. v. potřebují k potírání kovových i ne
kovových předmětů prášku bronzových, kteréž skládají se ze slitin tombaku
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podobných, na jemný prášek rozmělněných, jimž dávají se náhřevem rozmanité 
barvy. Prášky bronzové vyrábějí se zvláště v Norimberku a Furthu v Německu. 
Napouštění prášků děje se v kotli železném, ve kterémž prášky se míchají 
ustavičně s paraffinem a voskem, až nabývají žádoucí barvy. Prášky bronzové 
dobývají se z odpadků při dobývání nepravého pozlátka; odpadky tyto roz
tírají se s medem neb gummovou vodou na deskách mramorových, tlačí se 
po té skrz síta, vypírají a suší se, byvše smíšeny s tukem, jímž hledí se do- 
cíliti nižší a pravidelnější teploty, zahřívají se v železné pánvi, čímž na
pouštějí se žlutě, červeně, růžově, zeleně, nachově a fijalově; posléze prášek se 
prosívá.

Mosaz bílá jest slitina mědi a činku, barvy bílé neb zažloutlé, držící 
50—80°/o č inku; slitina tato jest tvrdá, křehká a hodí se tudíž pouze jen 
k slévání. Sem patří: platina neb Birminghamská slitina knoflíková, Forbesova 
slitina, kov Bathův , slitina Sovětova (U8 č. činku, 1 č. mědi a 1 č. železa) a j. v. 
Slitin těchto užívá se k hotovení knoflíků, svícnů, samovarů atd.

Slitiny mědi s cínem (bronz). Kdežto cink, byv sloučen s mědí, dává jí 
větší tvrdosti ponechávaje jí zároveň její tažnost, činí ji cín sice snadněji 
roztopitelnou, zvučnější, tvrdší, avšak méně tažnou, pročež lze bronzu toliko 
k slévání použiti. Cín dává mědi mnohem větší tvrdost nežli cink; slitina 
z 80 mědi, 10 cínu a 10 činku jest nejméně o 50°/0 tvrdší slitiny z 80 mědi 
a 20 činku. V průmyslu označují se jmenem bronz též lacinější slitiny mědi 
s cínem a cinkem neb pouze s cinkem.

Vlastnosti slitin mědi s cínem spravují se podlé poměru obou součástek 
a podlé přítomnosti cizích kovů (činku, olova, železa). Malá přísada činku 
(až 2%) činí bronz snadněji roztopitelnou a skvělého lesku schopnou. Malá 
přísada železa (1— lVa0/©) dává bronz tvrdší, sotně roztopitelný a bublin 
prostý. Nesmírná trvanlivost starožitných zbraní bronzových přičítá se hlavně 
železu, kteréhož se jim zřídka nedostává. Skrovné množství olova činí 
sice bronz kujný a tažný, avšak zároveň velice nestejný, pročež zřídka se 
užívá olova co přísady k bronzu, kteréhož upotřebuje se k slévání. Barva 
bronzu spravuje se podlé množství cínu; přechází z červené do bílé a ocelové, 
jestliže cínu přibývá. Slitiny, jež drží 1 — 2°/0 cínu, jsou za studená kujné; 
když drží 5 —15% cínu, jsou toliko za horka kujné. Drží-li 15—25°/0 cínu, 
jsou tvrdé a křehké, podobně, jako bílá litina; nejkřehčí jest bronz s 35% 
cínu. Když jest cínu více 50% , stává se bronz měkčí a tužší a cínu podob
nější; bronz o 1—3%  mědi jest tvrdý a hodí se k částem strojovým, jež 
mají vzdorovati velikému tření. Jestliže ochladí se žhavý bronz zprudka ve 
vodě studené, ztrácí křehkost a stává se měkčí a v některých případech 
i kujný (napouštění bronzu). Nechají-li se řeřavé nástroje bronzové znenáhla 
ochladiti, nabývají značné tvrdosti. Když znenáhla se ochlazuje větší množ
ství roztopené slitiny mědi s cínem, vylučuje se slitina cínem bohatší, odkudž 
pochází na rozličných místech nestejné složení bronzů. Rozmanitých slitin 
mědi s cínem užívá se hlavně k slévání a podlé předmětů, jež slévati se mají, 
spravuje se složení slitin. Rozeznávají se tudíž následující slitiny mědi s cínem: 
dělovina, zvonovina, zrcadlo vina, bronz k částem strojovým a j. v.

Bronz slévá se do kadlubů z hlíny neb z vazkého písku; zřídka do 
písku prostého hlíny neb do nahřátých kadlubů mosazných neb železných, 
kteréžto jsou povlečeny vrstvou terpentinu s koptem. Prve roztápí se měď 
(někdy též starý bronz, odpadky mědi neb bronzu), ponenáhlu přičiňuje se 
nahřátý cín v malých kouscích, pak míchá se pozorné roztopeninou, načež 
přidá se něco bronzu, cínem bohatého. Aby slitina se chránila před přístupem 
vzduchu, posype se vrstvou písku a drobného uhlí. Podlé velikosti a účele 
předmětu, kterýž uliti se má, spravuje se žár roztopené slitiny; když mají 
slévati se vysoké předměty (sochy, zvony atd.), má býti žár vysoký, aby 
kadlub všudež pravidelně se vyplnil a kysličníky mohly se na povrchu shro-
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mážditi; malé předměty nevymáhají vysokého žáru, rovněž tak předměty, jež 
mají se kovati neb valcovati. Čím nenáhleji slitina se ochladí, tím jest stejno
rodější a jemnějšího zrna.

Bronz starožitný skládá se jediné z mědi a cínu a drží velmi nestejné 
množství obou kovů, neboť bylo množství mědi průměrně na 75—90°/o stano
veno. Archaeologové označují celou dobu vzdělanosti lidské, kde užívalo se 
zbraní, ozdob, nástrojů atd. zhotovených z bronzu jmenem: doba bronzová. 
Kterak dobýval se bronz v dávnověku, o tom kolují přerůzné domněnky. 
Možná, že prvého bronzu dobylo se roztápěním rud měděných s cínovcem; 
při dobývání mědi v plamenicích dostávají v Anglicku někdy bronzovité sli
tiny, kteráž jest složení podobného, co bronz starožitný. Starořecké sochy a 
penízy nedrží v sobě činku, neboť sestávají pouze z mědi a cínu. Již záhy 
znal se účinek olova na bronz (90 č. mědi a 10 č. činku) a bedlivě hledělo 
se k tomu, aby bronz ke zbraním jeho nedržel v sobě; předměty bronzové, jako 
sochy, peníze, ozdoby a šperky, drží v sobě olovo, neboť toto jest příčinou, 
že bronz takový jest lacinější, snadněji roztopitelný a vzdělavatelný, aniž by 
trpěl ujmu na lesku a sbarvení. Jelikož za času, kdy Řím vystaven byl 
(r. 753 př. Kr.), bylo železo již známo, neužívali Římané bronzu k hotovení 
zbraní v té míře, jakž dříve nebylo jinak možné, nýbrž toliko k jemnějším 
věcem, penízům, šperkům a uměleckým dílům. Římské bronzy obsahují mimo 
to též olovo a cink.

Nejstarší bronz skládal se průměrně z 88 č. mědi a 12 č. cínu. Bývá pokryt 
zelenou korou, kterouž nazývají zpytatelé starožitností patina. Podáváme tuto 
rozbor některých bronzových předmětů řeckých a římských:

Peníz starořecký . . .
„ Aleksandra velikého 
„ athénský . . . .

r í m s l r v  a s

n z časů císařův 
Diocletianův

Měď Cín Olovo
87-9 11-6 --

96 3 2 0-8
88-3 10-0 0-6
69-7 7-2 21-8

8 3 - 8 9 11 -5 -8 0-8—4-6
95-84 2-23 1-93

Kdežto starořecké bronzy, pak ony z řeckých osad v Itálii, Egyptě,
Číně a j. v. skládají se téměř výhradně z mědi a cínu, k nimž přistupuje 
v mnohých případech něco olova, drží římské bronzy mimo to vezdy ci»nk, 
jehož řeckým se nedostává. Cink vchází do složení bronzů krátce před naro
zením Kristovým, když bylo železo již známo a z něhož hrubší zbraně hoto
veny byly, nelze tudíž diviti se tomu, když nalezáme v bývalých osadách 
římských bronzové, aneb spíše mosazné věci vedlé železných.

V naší vlasti bylo nalezeno na více místech hojně bronzů starožitných,
kteréž podávají, nám skvělého svědectví o bývalé vzdělanosti a bohatství ná
rodů, kteréž Čechy obývaly. Bronzy české jeví hlavně trojí ráz co do slo
žení chemického: nejstarší skládají se toliko z mědi a cínu v poměru 10 č. 
mědi a 1 č. cínu, k nimž někdy jest přimíšena skrovná čásť železa; pochá
zejí z časů, kdy užívalo se jediné bronzových zbraní a dle domněnky slovutného 
českého archaeologa Wocela jsou z doby, kdy Čechy byly zalidněny keltickým 
národem Bojů; nejznamenitější z těchto bronzů jsou bronzy Jinecké, kteréž 
byly r. 1826 objeveny blíže vsi Běřín na bývalém Jineckém panství. Druhá 
třída předmětů bronzových, v Čechách nalezených, skládá se z těch, v nichžto
vedlé mědi a cínu tolikéž olovo co podstatná částka slitiny se vyskytuje;
v slitině této nelze ustanoviti stálého poměru mezi jednotlivými kovy, neboť 
jsou částky mědi, cínu a olova v rozličných předmětech toho druhu spojeny 
způsobem velmi nestejným, od .sebe  daleko se různícím. Pravdě podobá se, 
že bronzy této třídy, v Čechách objevené, s části alespoň z markomanské
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z části ze slovanské doby pocházejí; bronzy, v nichžto olovo v hojných část
kách přimíšeno se nalézá, jsou původu germánského a takové pak, ježto méně 
olova obsahují, původu slovanského. Třetí druh bronzů českých drží mimo 
měď, cín a něco železa tolikéž hojné částky činku. Cink, nalézající se ve 
složení bronzů severo- a středoevropských, jest podstatným znamením jich po
zdějšího původu. Zdá se, že bronzy ty pocházejí z IX. a X. věku; od prvého 
a druhého druhu liší se svou žlutou barvou.

P ř e d m ě t  a n a l e z i š t ě

Pálstav s otiskem lupénku, nalez. Soběnice
„ z J ič in ě v s i ........................................

Meč z Jince  ...................................
Obručí z J i n c e .............................................
Bronzové osudí, nalez. Dušníky . . . .
Meč, nalez. R o z t o k y ...................................
Meč, nalez. Z v o le n ě v e s ..............................
Obručí, nalez. O k o ř ...................................
Kruh, nalez. D u b a n y ...................................
Sponka Ž e l e n i c k á ........................................

i Měď Cín Železo Olovo

94-62 4-03 0-4 ___

94*70 4-70 0-26 —

92-09 6-07 0-02 —

92-72 6-44 0-84 —

92-54 7-56 stopy —

88-OG 11-21 0-30 —

88-74 8-37 1-07 1-48
83-64 10-66 0-23 5-47
72-49 10*55 0-35 16-61
70-65

1
9-32

1
2-96 1-67

1

Tabulka tato podává ‘ nám kolikostný rozbor některých českých staro
žitných bronzů prvého a druhého druhu, kdežto rozbory třetího druhu bronzů 
českých umístili jsme již na str. 154.

Dělovina. Po vynalezení prachu střelného užívalo se s počátku děl, shoto- 
vených z prutů železných, obručemi spojených; později svářely se pruty železné, 
čímž dobylo se sice děl, způsobilých k oblehání opevněných míst, nikoliv však 
takových, jež by dávaly střelu jistou a určitou. Čím více dělostřelectvo se 
zdokonalovalo, tím více cítily se nedostatky těchto děl, i opustilo se záhy od 
tohoto způsobu zbraní a počalo se dobývati děl sléváním litiny, avšak i tato 
byla velmi nedostatečná. Arabové užívali již mezi léty 1131— 1142 děl uli
tých ze slitiny mědi s cínem. Nejstarší německá děla bronzová pocházejí 
z r. 1372 a vyráběl je Aarau v Augšpurce. Dříve slévaly se děla na jádro 
litinové; od r. 1744 lijí se děla plná, kteráž po té se vyvrtávají. Kdežto 
litinová děla brzy pukají, neboť vzniká v nich záhy sloh krystalovitý, jsou 
děla bronzová stálá a vzdorují i největšímu napnutí. V novější době hotoví 
Armstrong opět děla z kujného železa a Krupp pak z oceli lité, kterážto po
slední osvědčila se co nejdokonalejší i nejlacinější hmota k hrubé zbrani střelné.

Dělovina má býti pevná a houževná; nemá se měniti neb rozkládati 
účinkem vzduchu a zplodin rozkladu prachu a střelné bavlny, a má odolati 
žáru, kterýž vzniká zapálením náboje. Nejlépe vyhovuje všem požadavkům 
dobré děloviny slitina mědi s cínem, kteráž drží 9 —10°/o cínu. Vůbec béře 
se pro větší děla 10— 11 č. cínu na 100 č. mědi, pro menší děla postačuje
již 8—9 č. cínu. Přísada činku, olova a železa okázala se býti zhoubná.
Dříve přidával se cink co mosaz k mědi a cínu, neboť mělo se zato, že do
bude se takto děloviny nejlepší; v starých dělech nachází se též vismut neb
olovo, kterýžto poslední kov pochází z nečistého cínu. Dělovina jest barvy 
nažloutlé. Ustydnuvši, vylučuje bělejší a cínem bohatší slitinu (držící 20 až 
24° 0 cínu), kteráž dá se pozorným zahřátím i vytopiti. Tudíž jest dělovina 
smíšeninou velmi tvrdé, na cín bohaté slitiny, s pouhou mědí aneb se slitinou 
na cín chudší; prvá slitina dává dělovině tvrdosť a druhá houževnatost.

Tavírny neb peci k roztápění děloviny jsou o nístěji vejčitém, kulatém 
neb lichoběžném, kterýž jest ke spustu nakloněn. Nejlepší jsou peci, jichžto 
nístěj má podobu dlouhého lichoběžníka, neboť ušetří se jimi paliva, slitina 
dříve se roztopí a schodek jest menší. Košt staví se hluboko pod lávku, aby 
mohla se naložiti naň s hora vyšší vrstva paliva, čímž vzduch, roštem prochá
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zející, zbaví se téměř úplně svého kyslíku a nemůže tudíž slitině býti záhuben. 
Vedle peci nacházejí se jámy, jichž stěny jsou cementové, aby neměla vlhkost 
přístupu. Do jam dají se kadluby a kolem těchto ušlape se země, aby se 
nepošinovaly. Kadluby hotoví se ze smíšeniny jílu, kravských chlupů a 
suchého lejna koňského; formují se nad vzorkem vypuklým, kterýž se zruší, 
když jest kadlub hotov a jest železnými obručemi upevněn. Kadlub prodlužuje 
se značně nad ústí děla a prodloužení to slově ztracená hlava. Kadluby vy
palují se vysokým žárem a dávají se pak v ten způsob do jámy, aby ústí 
děla nacházelo se nejvýše. Mezi spustem a kadlubem utvoří se kanály, jenž 
vedou roztopenou slitinu do kadlubů. Nad jamami jest vystaveno lešení, na 
němž běží železné koleje; na kolejích nachází se vozík, kterýž nese vratidlo, 
jímž se kadluby vytahují a pak převážejí. Časté konaly se pokusy, aby na
hradila se hmota, z níž kadluby se formují, pískem, do něhož slévá se litina 
i jiní kovové, avšak docílilo se vezdy špatných a necelých slitků. Písek jest 
příliš hust, pročež plyny jím netěkají; jakmile tudíž roztopená slitina vnikla 
do takových kadlubů, vytvořily se v ní bubliny, kteréž byly dobré jakosti 
slitku velice 11a ujmu.

Dělovina dobývá se buďto již ze starého bronzu, zvláště z nepodařených 
děl, ztracených hlav, pilin a okružků bronzových, aneb z mědi a cínu a cínem 
bohaté slitiny, kteráž vytopuje se z kadlubů. Aby docílilo se jisté stálé slo
žení děloviny, třeba bronz starý rozborem kolikostným dříve proskoumati, 
z toho vypočte se poměr, v jakém mají se kovy přidati, aby docílilo se sli
tiny, kteráž by držela na 100 č. mědi 13—14 č. cínu. Tak docházíme v ka
dlubech slitiny ze 100 č. mědi a 11 č. cínu, jelikož jedna část cínu se v peci
okysličí a jiná se ve formách vytopí.

Stará děla a ztracené hlavy dají se 11a dno nístěje, blíže lávky, kde jest, 
žár nejvyšší, pak přidávají se kusy mědi, závrtky a okružky bronzové. Sli
tina cínem bohatá čili bílý bronz a cín přidají se teprvé později k roztopené 
slitině. Během prvých čtyr hodin udržuje se slabý žár, jímž počíná bílý bronz 
se roztápěti. Po 6 až 7 hodinách roztopí se téměř vše; slévač počíná tu 
teprvé míchati tyčemi ze suchého dřeva slitinou a posouvá částky neroztopené 
k lávce. Pak přičiňuje na rozličných místech bílý bronz a cín do roztopené 
slitiny, načež míchá podruhé slitinou, aby stávala se stejnorodou a odstraňuje 
strusky s jejího povrchu. Po té uzavře veškeré otvory v peci a ztuží žár, aby 
slitina nabyla přiměřenou hustotu, míchá jí po třetí a otevírá spust. Dělníci 
spravují pak slitinu ponenáhlu do všech kadlubů.

Několik minut po slévání počíná slitiny ve vyšších částech kadlubů vříti. 
Vření toto trvá tím déle, čím větší jest kadlub a čím vyšší jest teplota slitiny. 
Pak vztyčuje se z kadlubu část slitiny co výrostek; jest to slitina cínem bo
hatá, tudíž vytopuje se ochladnutím slitiny snadněji roztopitelný bronz bílý, 
držící 20—22°/0 cínu. Ulité dělo není všudež stejného složení, neboť množ
ství cínu ubývá z dola nahoru. Ztracená hlava má účel ten, aby působila 
jednak tíží svou 11a spodní část slitiny, jednak by nahrazovala ztrátu, která 
vzniká smrštěním se a vytopením.

Po dvanácti hodinách odstraní se hlína z kadlubů, aby rychleji vystydly. 
Po 48 hodinách vyzdvihují se kadluby z jam, zruší se a děla dovážejí se do 
dílen, kdež se vrtají a vytáčejí 11a soustruhu. Když bylo dělo na vnější straně 
vytočeno, tyglíky odstraněny a uvnitř do jisté míry duše vyvrtána, zkouší se, 
zdaž není chybné. Chyby tyto jsou rozličné a označují se podlé původu svého 
různými jmény; povstávají vesměs vytápěním bílého bronzu. Když obstálo 
dělo při této zkoušce, vyvrtává se dále a zkouší se po té znovu. Po vyvrtání 
duše vyvrtává se v směru šikmém zátravka.

Zvonovina av slévání zvonů. Hledíce k dějepisné známosti zvonů, zna
menáme, že již Židé užívali při službě boží malých zvonců, kteréž zavdaly 
snad podnět k vynalezení velikých zvonů chrámových. Kněží Židů měli
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upevněné malé zvonce zlaté na lemu svrchného roucha heclbávnéko. Blíže 
chrámu Šalomounova nacházela se zvonice, kteráž nesvolávala pobožný licl do 
chrámu Páně, nýbrž odplašovala ptactvo, jež v chrámu hnizdíc, jej zaneřáďovalo. 
V církvi křesťanské nebylo užíváno ve IV. a V. věku ještě zvonův. Teprvé Pau
linus, biskup v městě Nola vKampanii, vynalezl prý ve IV. věku slévání veli
kých zvonů chrámových. Ačkoliv zpráva tato není nikterakž zjištěna, přece 
sjednocují se dějepisci staří v tom, že slévaly se v Nole velké zvony, jelikož 
těžila se zde výtečná ruda měděná. Zvonařství Nolské slynulo brzy v takové 
míře, že prodávaly se zde veliké zvony i na trhu. Odtud mají zvony jména 
latinská Campana a No.la. Jména tato sluší více přičítali Nolskému trhu 
zvonovému a výtečným rudám měděným, nežli biskupu Paulínovi, kterýž 
příjmím byl též Nolanus. Teprvé ku konci VI. věku počaly zvony sloužili 
v kostelích, kdež dávalo se jimi osadníkům znamení počátku a konce služeb 
božích. Papež Sabinian kázal v VII. věku, aby dávalo se zvoněním znamení 
k modlitbě vůbec. V Německu pocházejí prvé zvony z XI. věku, znamenití 
zvonaři Norimberští a Augšpurští došli počátku slávy v XIV. věku. Staré 
rodiny zvonařské střežili nad míru pilně tajemství sléváni dobrých, plno- 
zvukých zvonů. Málo bylo vyvolených, jižto uměli slévati pěkně znějící zvony. 
Tajemnňstkářství překáželo velice vývoji zvonařství, neboť podařilo-li se sliti 
zvon dobré jakosti, bylo toho příčina spíše šťastná souhra rozličných přízni
vých okolností, nežli umělost a zkušenost zvonařova. Nyní jest slévání zvonů 
určitého zvuku věcí dokonale probádanou, tudíž i snadnou.

K sléváni zvonů používá se slitiny mědi s cínem, kteráž drží v sobě 
22 č. cínu a 78 č. mědi. Slitina tato má silný a plný zvuk, jest dostatečně 
pevná a tvrdá a hodí se tudíž nejlépe k slévání zvonů. Tato zvonovina jest 
v lomu jemnozrna, tvrdá, křehká, barvy žlutěšedé, roztápí se snadně v řídkou 
hmotu. Jest-li hrubozrná, drží v sobě zvonovina mnoho mědi; když jest jemno
zrna, obsahuje nadbytek cínu. Cizí kovy nemají buďto žádného účinku na zvuk 
zvonu, aneb jsou tomuto na ujmu. Do obyčejných zvonů přidává se schválně 
něco činku a olova, aby staly se lacinější. Malou přísadou činku a železa 
docílí se zvuku ostřejšího.

Jestiť pouze předsudkem, že zvony, jichž zvuk jest lahodný a příjemný, 
drží stříbro. Ačkoliv staré spisy a kroniky nám vypravují, že přidávali po
božní křesťané při křtu zvonu sami do pecí, kde zvonovina se roztápěla, 
stříbrné skvosty a penízy, přece rozbor lučebný neobjevil nikdá ve starých 
zvonech stříbra a když tak přece se stalo, byla přísada stříbrná tak nepatrná, 
že nemohla nikterakž účinkovati na zvuk zvonu. Odkud pochází tato neshoda? 
Od lehkověrnosti lidské. Zvonaři nechali házeti pobožný lid stříbrné věci oním 
otvorem do peci, kterýž umístěn byl nad roštem; stříbro byvši žárem rozto- 
peno, slévalo se v popelníku, odkuclž je zvonaři po slavnosti vybírali. Zkou
škami, r. 1861 v Londýně učiněnými, vyneslo se na světlo, že stříbro nejen 
zvučnosti zvonoviny 'neprospívá, nýbrž jest jí k ujmě, poněvadž zvony, držící 
stříbro, špatnější zvuk vydávaly zvonů stříbra prostých. Zvuk zvonu závisí na 
jeho průměru, tloušti, pružnosti a váze; výška a tloušť zvonů mají vliv na 
vývoj čistého, jasného a rozléhajícího se zvuku. Když jest dána výška tónu, 
jaký zvon míti má, dají se veškeré rozměry zvonu již napřed vypočítati. Zvon 
má nejtlustší stěnu na kraji, kam naráží srdce; od tloušťky kraje zvonového 
jest odvislá výška a průměr zvonu. Největší průměr zvonový jest patnácte- 
kráte a výška dvanáctekráte s tloušť krajovou. Váha.srdce obnáší as čtyři
cátý díl váhy celého zvonu. Jelikož zvonovina jest tak tvrdá, že nedá se více 
vzdělávati soustruhem a tak křehká, že by rázy kladiva se rozbíjela, obdrží 
tón patřičný jediné sléváním.

Slévání zvonů podobá se velice slévání velkých litinových kotlův. Menší 
zvonky do škol, nádraží, pro domácí potřebu atd. lijí se clo kadlubů písko
vých. Veliké zvony chrámové lijí se do hliněných kadlubů. Hlína formířská

J a h n o v a  Kronika pníce. Dii IV. 2 1
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nemá v sobě držeti písku. Když má se přikročit! k formování většího kadlubu 
zvonového, míchá se hlína dokonale s lejnem koňským, chlupy kravskými a od
padky lněnými. Kadlub sám staví se před pecí v jámě, kteráž jest o něco 
hlubší nežli výše zvonu, jednak proto, aby měla roztopená zvonovina jakýs 
spád, jednak aby položily se základy pro kadlub. Prvé zarazí dělník as 
v středu jámy kůl; kolem tohoto vyzdějí se základy a vystaví se duté cihlové 
jádro. Jádro má bezmála takový tvar, jak vnitřná dutina zvonová. Na jádro 
klade se několik vrstev plavené hlíny, kteráž srovnává se skruzí, aby měla 
vnitřnou podobu zvonu. Skruž jest kus prkna, kteréž jest přiříznuto podlé 
vnitřného průřezu zvonu. Ona jest upevněna na železném vřeteně, umístěném 
na kolu uprostřed jámy. Jádro potírá se po té popelem rozmíchaným ve vodě 
neb pivě, aby následující čásť jeho nezůstala viseti na jádru. Pak rozdělá se 
v dutině jádra oheň, jímž toto úplně se vysuší, načež nakládají se na jádro 
nové vrstvy hlíny, jež srovnávají se jinou skruží, kteráž má podobu vnějšího 
průřezu zvonu. Vrstva tato má míti podobu a tloušťku zvonu. Na tuto vrstvu 
čili kosili klade se vše, což má býti na vnějším povrchu zvonu vypuklé (u př. 
nápisy, erby, obruče atd.). Předměty tyto hotoví se z vosku a přilepují se na 
košili terpentinem; pak potírá se košile smíšeninou loje s vojskem, aby ne
přilnula na třetí čásť kadlubu čili p lá st Plášť povstane opět z více vrstev 
hlíny, kteréž kladou se na košili. Prvé vrstvy pozůstávají z velmi jemné 
hlíny a natírají se na košili neb vzorek štětcem. Ostatní vrstvy kladou se 
již méně opatrně, jelikož vnější tvar pláště jest libovolný. Takto vytvoří se 
kadlub, kterýž jeví v hrubých obrysech tvar zvonu a sestává z tří vrstev 
(z jádra, košile a pláště). Plášť jest ztlouští 4—6 palců. Na něj přidělává
se pak zvláště shotovená hlava neb koruna zvonu. Na hlavě nacházejí se
v rozličných místech výfuky. Kolem pláště jdou železné obruče, jimiž sesiluje 
se kadlub dostatečně. Když plášť dokonale se vysušil a vosk i loj z vnitřku 
kadlubu se vytopil, vyzdvihne se pomocí jeřábu z jámy, aby ve vzduchu volně 
se vznášel. Pak odlamuje se košile po kusech z jádra a toto na poškozených 
místech se spravuje a vyrovnává, by bylo o plochách hladkých. Když pak 
dutina jádra vyplnila se lilinou, spouští se plášť znenáhla, aby přišel na své 
prvější místo. Skulina mezi dolejším okrajem plášťovým a vyzdívkou zamaže 
se hlínou; posléze nahází se země též na plášť, aby jáma zcela se vyplnila, 
načež země tato velmi dokonale se ušlape. Na vrchné části pláště jest 
přítok kovu roztopeného.

K roztápění zvonoviny slouží pec pálací, kteráž sestává z ohniště, na 
němž spaluje se dříví neb uhlí kamenné, a z nístěje, v kterémž roztopuje se 
slitina. S počátku přikládá se do nístěje veškerá měd s dvěmi třetinami 
cínu; když kovy tyto se roztopily a okysličené částky s vrchu se odstranily,
přidá se ostatní cín. Nežli se vše roztopí, uběhne asi šest hodin. Když sli
tina se roztopila, otevře se spust železným bodcem, tu vytéká roztopená 
slitina žlábkem do kadlubu. Po skončeném slévání nechává se kadlub dva 
dni ostydnouti, načež vyhází se země z jámy, roztluče se plášť a vyzdvihne 
se zvon jeřábem z jámy, otloukají se tyglíky, opilují se poškozená místa, 
posléze vyleští se zvon pískem neb pískovcem. Váha kovu, kterýž do pece 
se nakládá, má obnášeti o 1IX0 více, nežli bude váha zvonu, jelikož jedna 
čásť kovu se okysličí a jiná přijde opilováním, vytáčením a jinak nazmar. 
Obraz 53. znázorňuje nám vnitřek dílny zvonařovy; na levo obírá se zvonař 
právě vytáčením vnitřně části zvonu.

Jestliže zvon při slévání pukl, není mu jinak pomoci, nežli že dlužno 
jej přeliti. Když jest puklina nepatrná, vyvrtává se na konci pukliny stěnou 
zvonu otvor, pak se vyříznou silnou pilou dva proužky tak, aby se nedotýkaly 
více otřásající se stěny zvonu. Zvuk zvonu zkouší se po té vidlicí; jest-li 
zvon stejného zvuku s vidlicí, sděluje se chvění zvučící vidlice, když se jemu 
přiblížila, celé hmotě zvonové.
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Dříve slévaly se zvony ohromné. Největší zvony pocházejí ze středověku 
a s počátku věku nového, kdy nacházelo se zvonařství na nejvyšším stupni 
slávy své. Váha některých zvonů velikých jest následující: V Moskvě bylo 
přeď požárem r. 1812 as 1706 zvonů, z nichž největší byly umístěny v Kremlu; 
zvon Ivan Velikoj váží 4800 centů, jiný zvon tamtéž váží 2800 c., jiné zvony 
v Moskvě váží 1600—1420 c .; Toulouse má zvon 550, Olomúc 358, Štěpán
ský chrám ve Vídni 514, Notre Dame v Paříži 340, Milán 300, Vatikan 280, 
Erfurt 275 centů těžký. Že u nás bylo zvonařství v rozkvětu nemalém, tomu

nasvědčuje hojnost zvonů starých v Čechách, kteréž byly téměř vesměs doma 
ulity. Největší zvony České nacházejí se v zámecké věži na Hradčanech, a sice 
nad Hasenburskou kaplí. Jest tu sedm velkých, plnozvučných zvonů, kromě 
tří menších, vesměs po ohni r. 1541 přelitých. Velký zvon, jménem Sigmund, 
z r. 1549, jest dílo Tomáše Jaroše z Brna, královského zvonaře, váží 249 centův 
a má 8 'stop 1V4 palce v průměru. Druhý zvon Václav z r. 1542, od pražských 
zvonařův Ondřeje a Matěje, váží asi 80 centův, třetí 45 c., čtvrtý asi 18 c.

Známé čínské hudební nástroje, nazvané tam-tam neb gong-gong, kteréž 
mají podobu pánve o stěnách tenkých a přivádějí se do zvuku paličkou, koží

21*
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potaženou, skládají se z 78 č. mědi a 22 č. cínu, podobně jako zvonovina. 
Dlouhý čas byl způsob jich výroby tajemstvím, nebot získaly se vykováním 
ze slitiny, kteráž jest tak křehká, jak sklo. Teprvé francouzský lučebník 
D’Arcet objasnil výrobu jich. Tam-tamy slévají se a zahřívají se po té do čer
vena, pak ponořují se rychle do studené vody. Tímto kalením nabývají značné 
měkkosti a tažnosti; opak toho platí při oceli, kteráž kalením tvrdne.

K malým zvonkům, cimbálům, budíčkům atd. béřou se slitiny, kteréž, by 
staly se roztopitelnější, drží v sobě něco více cínu nežli zvonovina; obyčejná 
slitina taková sestává z 75 č. mědi a 25 č. cínu. Bílé zvonky hotoví se ze 
slitiny, jež slově Metal ďAlger (kov Alžírský); slitina tato skládá se z 94*5 č. 
mědi, 0 5  č. antimonu a 0*5 č. vismutu. Podobná slitina sestává z 17 č. médi 
a 80 č. cínu.

Zrcadlo vina. Nejstarší zrcadla byla shotovena z vyleštěných kovů. Nej
prve sloužila k tomu konci zajisté měď, později bronz, zlato a stříbro.

Zrcadlovina má býti tvrdá, má dáti se snadně leštiti, má býti v lomu 
jemnozrná a bílá. Slitinu takovou obdržíme z většího množství cínu (30 až 
35%) v poměru k mědi a malou přísadou (1—2%) arsénu a niklu, kteřížto 
kovové dávají slitině větší hutnost a bělejší barvu. Jestliže jest přísada arsénu 
veliká (as 10%), zatemňují se zrcadla snadno; totéž platí, o přísadě olova, 
ačkoliv tato usnadňuje vzdělávání slitiny. Nejlepší zrcadlovina má složení 
bílého bronzu (v. dělovina) a skládá se tudíž z 68*21 č. mědi a 31*7 č. cínu 
aneb ze 2 č. mědi a 1 č. cínu. Čím méně cínu se v zrcadlovině nachází, tímV '
snadněji přechází její bílá barva do žluté (u př. již při 29*5% cínu). Cím více 
cínu slitina v sobě drží, tím jest křehčí; barva její jest pak namodralá. Když 
drží zrcadlovina více mědi, nabíhá žlutohnědě. Slitiny cínem bohaté nenabíhají 
více. Barva zrcadloviny posuzuje se podlé bílého papíru, kterýž nechává se 
na ní obrážeti.

Iv slévání penízů památných užívá se slitiny mědi s cínem, kteráž má 
složení a vlastnosti následující: Slitina tato užívala se již v dávnověku k hoto
vení penízů; jest jemnějšího zrna nežli měd a není tak snadno okysličitelná 
jako tato; pro větší tvrdost jest těžce vzdělávatelná. Byvši rozžhavena a náhle 
ochlazena, ztrácí tvrdost a stává se měkkou a kujnou. Slitiny tyto drží prů
měrně 8 — 10% cínu. Francouzské penízy památné drží 5 % , dánské a ital
ské 4%  cínu. Malá přísada olova a činku neškodí, zvyšuje se jí však barva 
a roztopitelnosť slitiny. Anglické penízy drží vedlé malé přísady olova a činku 
8— 10% cínu, drobné penízy švýcarské, anglické, francouzské, belgické a švéd
ské drží 95 mědi, 4 cínu a 1 činku. Dánské penízy od r. 1856 drží 90 mědi, 
5 cínu a 5 činku.

Mají-li se penízy hotoviti, dlužno liti dříve desky kovové do vlhkého 
písku. Co vzorek slouží pocínovaný peníz. Byvše ulity házejí se penízy do 
vody, pak razí se. Po tří rázech stroje razícího rozžhaví se penízy, náhle se 
ochladí, načež se znovu razí, až jest ráz dosti hluboký a zřetelný.

Podobné slitiny, jež dává měď s cinkem a kteréž vzdělávají se na ne
pravé šperky, dává též s cínem. Slitiny tyto šlovou bronz k pozlacovdní 
(Or-molu). Sem patří Bathůu bronz (576 mědi, 59 cínu a 48 mosazi), chryso- 
chalk (různí se od tombaku) z 95 č. mědi a 5 č. cínu, Kelleyuu bronz (91 mědi, 
2 cínu, 6 činku a 1 olova) atd.

Slitina mědi s 5% cínu hodí se k vyrábění plechů, jimiž pobíjejí se ko
ráby; slitina tato vzdoruje mnohem lépe hlodavému účinku mořské vody nežli 
měď sama.

Slitiny metli s cínem a cinkem (bronzová mosaz). Sem náležejí slitiny 
následující: 1. Mosaz s nejvýše 3% cínu; mosaz tato jest snadně roztopitelná, 
zvučná, pěkně zbarvená, přijímá krásný lesk. Jest-li mědi více 50% , jest 
slitina kujná, tažná a pěkněji zbarvená; ubývá-li mědi (když mědi jest méně
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% celé slitiny), stává se slitina tvrdší, křehčí a světlejší. Místo cínu béře 
se zhusta olovo, jímž odstraní se částečně křehkost slitiny a slitina jest laci
nější. Slitiny takové slouží k slévání soch.

Bronz k slévání soch. Slitina tato má býti velmi řídká, by dávala ostré 
odlitky, jemnozrná a dosti tvrdá, snadně vzdělávatelná, rudožlutá a má ko
nečně po letech povlékati se krásně zelenou patinou. Úlohu tuto nevyplní ani 
bronz ani mosaz. Bronz jest sotně roztopitelný, v toku hustý, dává nestejně 
složené slitky (viz dělovina), nedá se vytáčeti a jest drahý. Mosaz u př.
0 25% činku jest sice pěkně sbarvená, tvoří krásnou patinu a dá se dosti 
dokonale vzdělávati, není však dostatek tvrdá a řídká. Drží-li mosaz 50 až 
58% činku, jest řídká, avšak v té míře křehká, že pod kladivem se rozdro- 
buje. Nejlépe vyhovují této úloze slitiny mědi s 10— 18% činku a 2—4% cínu. 
Při větším množství cínu jest slitina křehká; drží-li více činku, jest nepěkná 
a vytvořuje zelenou drsnou patinu. Bronz k slévání soch jest tvrdší mosazi 
a měkčí bronzu obecného.

Kterak a jakým způsobem shotovují se sochy a jiné výtvory umělecké, 
nelze naznačiti, než všeobecnými rysy. My popíšeme tuto toliko, kterak na
kládá slevač se vzorem, jenž prací umělcovou jest, aby vytvořil sochu kovovou. 
Slévání umělecké tím lépe rozluští tuto úlohu, čím dokonaleji a úplněji shoduje 
se ulitá socha se vzorem původným. čím tlustší jest vrstva upotřebené slitiny 
a čím menší úprava jest k dohotovení sochy zapotřebí. Sochy, kteréž sestá
vají z částí, jež o sobě ulity byly, nejsou tak stálé jak sochy, jež skládají se 
z jednoho kusu. Ačkoliv jest slévání soch v jednom kuse na mnoze pouhým 
ideálem slevačovým, přece má tento snažiti se, aby co možná nejblíže ideálu 
tomu se přiblížil a jen kusy takové, když jinak není možno, jež vedlejšími 
částmi sochy jsou, zvláště formoval a sléval.

Již staří Rekové uměli slévati sochy bronzové. Má se vůbec za to, že 
Rhokos a Theodoros Samoský vynalezli za Cyra slévání soch. Nejvyšší a takměř 
nedostižené dokonalosti dosáhlo slévání soch výtečným umělcem Fidiášem. 
Fidiáš zobrazil v sochách bohů řeckých vše, což na postavě lidské jest nej
krásnější, nej důstojnější a nejpříjemnější. Od něho pochází 60 stop vysoká 
socha bohyně Athene Promachos. V peloponneském městě Sikyoně byla vý
tečná škola řeckých sochařův, z níž vyšel znamenitý Polykleitos. Sochařové 
Sikyonští slévali sochy obrovské. Později dosáhlo umění tovťakového stupně do
konalosti, že jediný Lysippus ulil více 1500 soch. Kterak Rekové počínali sobě 
při slévání, o tom nedošly nás určité zprávy. V středověku kleslo poněkud 
sochařství bronzové, teprvé v tomto věku dosáhlo opět takové výše, že hledí
1 pravzory řecké předstihnouti.

Kadluby k slévání uměleckému hotoví se různým způsobem. Pro velké 
sochy jest nejlepší způsob následující, kterýž, ač s velikou ztrátou času spojen 
jest, přece nejostřejší odlitky poskytuje. Způsob tento vymáhá nejprvé vzorku, 
kterýž musí býti téže velikosti co budoucí socha. Vzorek hotoví umělý sochař. 
K tomu konci vytvořuje umělec podlé zákonů umělecké plastiky sádrový vzorek 
nad kostrou z prutů železných. Nad vzorkem původným hotoví se po té kadlub 
sádrový, kterýž s vzorku se odnímá a po částech opět se skládá; vnitřná plocha 
kadlubu pokrývá se pak vrstvami voskovými, kteréž jsou tak tlusté, jak na
potom slitina býti má. Když pokladly se všechny části sádrového kadlubu 
voskem, hotoví se v jámě, nacházející se před pecí, kostra jádra ze železných 
prutů, jejížto rozměry spravují se velikostí a tvarem jádra. Y kostře této 
nacházejí se zároveň ony tyče, jimiž potomná socha upevňuje se na podstavek. 
Dutina vzorku voskového a mezery kostry vyplňují se kaší ze sádry, písku a 
cihlové moučky. Po té odnímá se vnější kadlub sádrový, čímž obdrží se celý 
vzor z vosku; ve vzoru nachází se zároveň jádro skutečného kadlubu. Na 
vzorek voskový přidělávají se voskové vzory pro nálev, výfuky a roury pro 
slitiny. Posléze pokrývá se velmi opatrně vzorek as palec tlustou vrstvou
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z tmele kadlubového, kterýž sestává ze smíšeniny hlíny, moučky cihlové a zředě
ného k lihu ; pak nakládá se na tuto vrstvu obyčejná hlína formířská, načež se 
potáhne plášť tento sítí z obručí železných. Vc^kový vzorek vytápí se z ka
dlubu, čímž vzniká mezi jádrem a pláštěm prázdný prostor, kterýž sloužiti 
má k přijetí kovu. Kadlub vysuší se, vypálí se a ostatek jámy naplní se 
hlinou, kteráž pak dokonale se ušlape. Roztopená slitina pouští se spustem 
do žlábku vyzděného k nálevkám, jež ji vedou do kadlubu. Když vtéká kov 
pokojně do kadlubu, můžeme býti jisti, že slévání se zdařilo. Po několika 
dnech vyhází se hlína z jámy, kadlub se roztluče, slitek vyzdvihne se z jámy, 
tytlíky se opilují, jádro se odstraní a povrch sochy srovnává se dlátem, pil
níkem a hladítkem. Aby měl povrch sochy všudež stejnou barvu, potírá se 
zředěnou kyselinou sirkovou. Dokonalost sochy, shotovené podlé způsobu 
tohoto, závisí na dokonalosti a bedlivé úpravě vzorku voskového; jelikož tento 
skládá se z rozličných částí, mají se veškeré skuliny a švy dokonale vyplniti 
a vyrovnati.

K znázornění tohoto způsobu slévání soch sloužiž nám obraz 54. Co 
vzor jest vzat kůň v přirozené velikosti a socha má býti shotovena z jedné 
části. Uvnitř kadlubu spatřujeme podivnou soustavu rozmanitých čar, kteráž 
podobá se téměř pytevnému přístroji. Zdá se, že vidíme kosti, tepny a vratný. 
Kosti jsou ze železa a nacházejí se v obraze nejslabšími čarami nakresleny a 
pťsinenou a označeny. Železné pruty a jdou pláštěm do zdí a základů jámy a slouží 
k upevnění kadlubu. Kanálky b mohou nám znázorňovati tepny: jimi přitéká 
roztopená slitina do kadlubu a rozděluje se po všech jeho částech, kdežto 
vzduch v protivném směru výfuky c uniká. Kadlub naplňuje se slitinou zdola 
nahoru, pročež vedou lilavné kanálky ihned do hloubky; ratolesti kanálků 
jdou pak do výše. Tyto žilky neb kanálky hotoví se také z vosku, avšak 
teprvé tehdy, když jest vzor voskový úplně umělcem dokončen. Nad vzorem 
tímto formuje se plášť. Tloušť vrstvy voskové závisí od tlaku slitiny.

V novější době užívá se vedlé popsaného nejvíce následujícího způsobu 
hotovení kadlubů. Nad vzorkem utvoří se kadlub z massy, tento pak se vzorku 
se sejme a uvnitř jeho vytvoří se jádro v ten způsob, že dutina vyplní se kaší, 
kteráž jest podobně složena, jako předešlá. Když rozebeře se kadlub, zbývá jádro,

Obraz 54. Kadlub pro sochu kouč.
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kteréž jest téže podoby co socha, jež sliotoviti se má. S jádra uřízne se tolik 
hmoty, jak vrstva slitiny tlustá býti má. Způsob tento vymáhá větší práce a 
umělosti nežli prvý, jelikož kadluby skládají se z velikého množství kusů. 
Přes to vede tento způsob nejdříve k cíli a má tu výhodu, že dochází se 
tímtéž vzorkem větší počet odlitků, což u prvého není možné.

Za poslední doby dosáhlo slévání .soch v Německu nejvyššího stupně 
dokonalosti. Díla, jako Bavaria, socha Hádeckého, Bedřicha Velikého a j. v. 
nemají na světě sobě rovných. Zmíníme se tuto toliko o jedné soše, 
totiž o Bavarii, kteráž jeden čas upoutala k sobě pozornost celého světa
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uměleckého. Ludvík, král bavorský, chtěl postaviti před budovu, nazvanou 
Ruhmeshalle, kteráž byla věnována slávě bavorského národa, obrovskou sochu 
Bavarie čili odznaku Bavorska, jíž hleděl dokázati světu celému nemalý vzlet 
slévařství umělého v Mnichově. Shotovení vzorku bylo svěřeno výtečnému 
sochaři Schwanthalerovi a Stiglmayer měl sochu v proslulé dílně své uliti; 
mezi prací zemřel však umělec posledný a bratrovec jeho Miller dokončil 
sochu, jížto vyrovná se snad jen báječný kolos Rhodský. Schwanthaler bu
doval vzorek svůj ve věži, 120 stop vysoké; co podstava vzoru sloužila 10 stop 
vysoká cihlová vyzdívka. U věže bylo na sta centů sádry a prutů železných 
nahromaděno, kteréž měly dáti tělo budoucímu obru. Po čtyry léta pracoval 
Schwanthaler neúnavně, nežli dokončil vzor, jenž měřil od paty k hlavě 
54 stopy a jehož rámě, držící vínek, vyvyšovalo se o 9 stop nad hlavu. S prvu 
vymodelovala se část až po pás, druhá část sochy shotovila se zvlášť a posta
vila se na prvou, a celek znovu se propracoval a bedlivě prohlédl, nežli se 
shora dolů opět na dvanácte dílů rozřízl. Obě ramena s mečem a věncem 
slévaly se napřed a nesmírné-rozměry obou předmětů vymáhaly peci, v níž 
dalo se najednou 50,000 liber slitiny roztopiti.

Obraz 55. uvádí nás do slévárny, v níž toto mistrovské dílo se vyko
nalo. Napřed nachází se hlava Bavarie, kteráž má uvnitř dutinu, v níž na
chází šest mužů pohodlně místa. Na obraze našem čistí se právě ulité před
měty od písku formířského a z lupenů věnce vavřínového odnímají se tytlíky 
a výfuky. V pozadí vidíme, kterak vyzdvihuje se po zrušení kadlubu ulité 
rámě z jámy. Socha Bavarie jest 65 stop vysoká. Bronz, kteráž sloužila 
k slévání, pochází z vykořistěných norvéžských a tureckých děl; zdola jest 
tloušt slitiny 3/4 palce, shora % palce; socha byla postavena s nákladem 
233,000 zlatých. Dveřmi na zadné straně podstavy přicházíme po schodech 
o ti(> stupních do sochy, kteráž jest uvnitř asi do třetiny výše vyzděna. 
Schody litinové vedou krkem sochy do hlavy, kdež jsou dvě pohovky, jak 
v malém pokoji.

Byvše ostaveny na vzduchu, nabývají sochy po letech zeleného povrchu, 
kterýž slově patina neb rez ušlechtilá, a zabraňuje dalšímu přístupu vzduchu a 
vlhkosti dovnitř kovu. Příčina toho výjevu jest okysličení mědi, neboť tento 
povlak zelený skládá se ze zásaditého uhličitanu měďnatého a má složení 
malachitu. Ve velkých městech, kde jest vzduch nasycen plyny a parami, 
jež unikají z kloak, plynovodů, z komínů, neokysličuje se měď soch bronzo
vých, nýbrž slučuje se se sirou těchto výparů a pokrývá se černou vrstvou 
sirníku měďnatého. Příklad takový poskytuje nám Londýn, kdež jsou sošky 
bronzové podobny mouřenínům.

Bronz k slévání šperků atd. Sem patří více slitin, kteréž jsme popsali 
již při mosazi a tombaku a jež drží vedlé mědi a činku nepatrnou přísadu 
cínu (římské penízy, některý drát a plech mosazný, pájka mosazná, oreid, 
talmi, similor a j. v.), kteréž následujícími ještě doplníme: nové zlato =  
58*71 mědi, 33*03 činku, 5'50 cínu, 2*75 olova; slitina, nazvaná hidery =  
48*50 mědi, 33*32 činku, 6*06 cínu, 12*12 olova; slitina tato jest bílá a velmi 
lesklá, hotoví se z ní květníky, vásy atd.; Jacksomlv kov na tlačené zboží 
=  46 mědi, 1 4 cínu, 22—26 činku, Bristolský bílý kov knoflíkový, z něhož
hotoví se knoflíky, samovary, svícny =  32 mosazi, 3—4 činku, 1—2 cínu; 
slitina pro zhlaví parostrojů =  89 mědi, 9 činku, 2 cínu; kov na takové 
části strojů, jež mají odolati častým rázům (písty, táhla, boty pumpové a j .  v.) 
=  100 mědi, 30 činku, 5 cínu; kovy na části strojů, jež jsou ostaveny vyso
kému žáru =  17 mědi, 1 činku, V2 cínib yU °l°v a ; čínské penízy, nazvané 
Čin =  55—61 mědi, 30—35 činku, 3 cínu a mimo tyto ještě antimon, arsén, 
olovo, železo a nikl.
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2. Bronz cinkový. Slitiny mčdi s cínem a malou přísadou činku užívají 
se k stavbě strojů a šlovou v průmyslu kovy zhlavíčkové. Podlé upotřebení 
svého vymáhají rozličných vlastností. Kov pro zhlaví má býti velmi pevný, 
nemá se otírati a má vzdorovati tlaku těžkých válců. Kovy, jež jsou osta
veny prudšímu žáru, mají býti těžce roztopitelné, tudíž mědí bohaté. Slitky, 
kteréž mají se vzdělávati na soustruhu aneb leštiti pilníkem, dlužno hotoviti 
ze slitiny snadněji roztopitelné, v toku řídké, kteráž přijímá pěkný lesk. 
Když drží slitina mnoho olova v sobě, jest snadně roztopitelná, vzdělávatelná, 
ale složení její jest nestejné. Sem patří následující slitiny: Stephensonův kov 
na zhlaví lokomotiv =  79 mědi, 8 cínu, 5 činku, 8 olova; Calvertův a John- 
sonův kov na zhlaví =  87*05 mědi, 7*88 cínu, 5*07 činku, jest velmi tvrdý; 
kov na parné píšťalky =  80 mědi, 18 cínu, 2 činku; síitina pro nástroje 
měřické a mathematické =  82*1 mědi, 12*8 cínu, 5*1 činku; slitina na jemná 
závaží, kružidla, váhadla atd. =  90 mědi, 8 cínu, 5*1 činku; similor, pěkně 
zlatožlutý — 79*1 mědi, 13*1 cínu, 7*8 činku atd.

J a h n o v a  Kronika práce. Díl IV. 22
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Cín, olovo a rtuť.

Cín. Dějepisné zprávy o cínu. Rozšíření jeho v přírodě. Rudy cínové. Dobývání a čistění cínu. 
Užívání cínu. Pocínování. Slitiny cínu. Sloučeniny jeho. — Volfram čili sél. — Motybdén. — 
Olovo. Dějiny jeho. Rudy olověné a přivádění jich k užitkům. Vlastnosti olova. Olověný plech 
a drát. Roury olověné. Sloučeniny olova. — Rtvf. Dějiny její. Rudy rtutěné. Dobývání kovu 
toho na Slovensku, v Idrii, Almadenu a Porýnsku. Vlastnosti její. Užívání jí. Amalgamy a

sloučeniny rtuti.

Y

ovové tito srovnávají se v mnohých vlastnostech; jsou barvy bílé, 
velmi těžké a dají se snadným způsobem z rud svých zkoviti. Nelze 
tudíž diviti se tomu, že náležejí ke kovům nejdříve známým. Památné 
vlastnosti, vjichž na sobě tolik jeví, upoutaly k nim záhy pozornost 
lidskou. Člověk jal se vzdělávati je za okolností přerůzných, bystřil 

na nich důvtip svůj a počínal vysvětlovat! proměny, jichž kovové tito dozná
valy, podlé kalných náhledů tehdejší prvotné vzdělanosti. Přihlížeje blíže 
okem, předsudky nezkaleným, k výjevům těm takovým, rozmnožoval nemálo 
známosti své o silách přírodných, s počátku tak matné a spletené, že událo 
se mu položití jimi základ k překrásné a nyní tak velebné a mohutné budově 
nauk přírodných. Náhoda byla prvotnou učitelkou jeho. Rudy kovův těchto 
vyskytují se již na povrchu zemském, skládají v mnohých krajích písek říčný; 
možná, že rozdělavše oheň na písku takovém, nacházeli staří po jeho vyhasnutí 
v popeli zrnka kovová, kteráž příležela bud cínu buď olovu, jelikož oba kovy 
v dávnověku přesně se nerozeznávaly. Později činily se třeba schválně pokusy 
o tom, kterak se chovají ony těžké, načervenalé kamínky v žáru uhelném. 
Možná též, že hleděli lidé dobyti z písku onoho železa, kteréž hojněji všech 
jiných kovů v písku říčném okysličeno co magnetovec se nachází; na cestě 
té objevili snad některý z kovů našich. Záhy docházely kovové tito rozma
nitého upotřebení. Olovo a cín užívaly se k robení plechů, okras, rour atd.; 
,1’t^ť sloužila k dobývání stříbra a zlata, k postříbřování a pozlacování atd.
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Všickni tři kovové dávají sloučeniny, jež slouží jednak v lékařství, jednak 
v barvířství, buď co barvy aneb co mořidla. V novější době se rozmohlo 
U vysoké míře užívání všech kovů těchto. Nejdříve ze všech byl znám

C í n .

Který národ v dávnověku poprvé cínu počal dobývati a užívati, nelze 
s jistotou říci. Jisté jest, že cín byl znám touže dobou co měď a olovo. 
Hojnost zbraní a nástrojů bronzových, kteréž nacházíme v sídlech dávné 
vzdělanosti lidské, vymáhala vedlé mědi nemalé části cínu. Odkudž pocházel 
prvý cín? Domněnka stíhá domněnku, nikdo neobjasnil však úplně záhadnou 
otázku tuto. Cín byl již za Mojžíše znám, nebot muž tento zmiňuje se ve 
IV. knize své o něm, vyčítaje kořist, jakouž byli Židé v zemi Midionitů uči
nili. Mojžíš označuje cín jmenem budil. Pochybné jest, zdaž toto jméno ne- 
příleželo též k olovu. Podnikavý a dobrodružný národ Féničanů, kterýž tak 
důležitou a dosud ještě ve skrovné míře oceněnou úlohu mezi starověkými 
národy byl vykonával, seznamoval se na svých cestách obchodných se všemi 
výrobky^ tehdejšího průmyslu; snad postřehl tu také vedlé jiných kovů 
cínu. Četné karavany fénické ubíraly se přes Babylon do východně Indie. 
Babylon sám byl hlavné skladiště plodin indských, kteréž přivážely se sem 
perským zálivem mořským. Indové slynuli záhy vysokou vzdělaností svou. 
Vedlé železa a jiných kovův dobývali cínu, kteréhožto rudy jsou nad míru 
bohatě štědrou rukou přírody v Indii uloženy. Féničané přiváželi cín na 
zemi neb na moři do zemí svých, kdež sloužil k vyrábění bronzu, nástrojův 
a okras rozmanitých. Indové nazývali cín kastira. Nejen na východ, nýbrž 
i na západ brali se Féničané, zakládajíce doly a hutě všudež tam, kde na
cházeli podmínky živnosti této vyplněné; tak založili kolonie na iberském 
poloostrově, kdež otevřeli doly stříbrné, olověné a měděné. Z Iberie, nyněj
šího Španělska, podnikali cesty do neznámého západu a možná, že takto obje
vili ostrovy, nazvané Kassiteridy, kterýmžto jmenem označoval se Cormvall, na 
nichžto prý cín se dobýval. Féničané vyměňovali cín a jiné kovy krajů těchto 
od obyvatelů za sůl, hliněné a bronzové zboží. Objevivše cínové hory anglické, 
jali se Féničané těžiti z nich rudy cínové a přivádět! je k užitkům. Od té 
doby nenáhle přestali vésti obchod s Indií. Indie stala se zemí hledanou 
teprvé v středověku, když Benátčané počali býti pány na moři. Bohaté doly 
cínové v Indii a na ostrovech tamějšího moře byly objeveny dobou poměrně 
novou. Rekové nazývali cín kassiteros. Římané znali cín velmi dobře a na
zývali jej bílé olovo (plumbum album). Plinius popisuje, kterak dobývá se cín 
z těžké tmavé zeminy v Lusitanii (Portugalsku). Rudy cínové vyskytují se
prý na povrchu zemském mezi pískem; rýžují se a zkovují se uhlím v pecech.
Britský cín prodával se v podobě kostkovité a přivážel se Gallií do Itálie. 
Keltové nazývati cín stean, odkudž pochází německý název zinn, anglický tin 
a český cín kovu toho. Latinské jméno stannum, kteréž nyní cínu se při
kládá, označovalo olovo stříbronosné a bílé, měkké slitiny; teprvé alchymikové 
počali takto cín nazývati. Staří národové užívali cínu samého v skrovné'míře. 
Největší množství kovu toho slévalo se s mědí na aes čili bronz. Též hoto
vila se z cínu zrcadla; nej znamenitější pocházela z města Brundusiuin. Sli
tina cínu s olovem sloužila k pocínování měděného nádobí. Též pochvy na 
koně cínovaly se. Užívání cínu bylo ve středověku tolikéž nepatrné. Alchy
mikové nazývali jej Jovišem a označovali jej znaménky neb aneb též g .  
Arabský lučebník Avicenna rozlišuje čtyry druhy cínu, kteréž bezpochyby jsou 
cínem nestejné čistoty. Alchymikové snažili se o zušlechtění cínu; razili tak 
aspoň dráhu, kteráž vedla k seznání jeho vlastností, jež jej způsobilým činí 
k mnohonásobnému a důležitému upotřebení.

22*
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Veliké množství rudy cínové nachází se též v naplaveninách na povrchu 
zemském. Cínovec tento tvoří zrnka zakulacená nestejné velikosti a jest uložen 
mezi jílem a pískem. Naplaveniny tyto povstaly patrně zvětráním prahor. Cíno
vec byl spolu s jinými nerosty z půvoclného ložiska odplaven a jinde uložen. 
Jelikož jest nerost velmi těžký, oddělil se takto od lehkého kamení jalového, 
kteréž bylo vodou odplaveno. Nerosty, kteréž cínovec v prahorách provázejí, 
částečně se rozložily a byly tudíž též odplaveny. Ložiště rudy plavené šlovou 
rýže neb rozsypy cínové. Cín rýžovný jest mnohem čistší horného, kterýž do
bývá se z rud, jež byly těženy z prahor. Nejvíce rýží cínových nachází se 
ve východné Indii, kdež neznají se ani původná ložiska cínovce. Blíže řek 
jest zde v pudě naplavené hojně cínovce. Obraz 59. znázorňuje nám těžení 
rudy cínové z jedné rýže na ostrově Banka. Práce, jíž přivádění rud k užitkům

Cín vyskytuje se pořídku v lůně zemském a málo jest zemí, kde se na
lézá tak hojně, že přivádějí se rudy jeho k užitkům. Cín nevyskytuje se
téměř nikdež ryzí. Teprvé nedávno byl objeven ryzí cín v Bolivii; cín tento 
drží 79° / 0 cínu a 20% olova, mimo tyto obsahuje ještě železo a arsén. Jediná 
ruda cínová jest cínovec čili kassiterit. Kuda tato jest kysličník cíničitý, držící 
78*6% cínu. Vyhraňuje se v tvarech jehlancových neb hranolových (viz obr. 57.) 
aneb též v dvojčatech těchto tvarů. Cínovec jest na polo průhledný neb na

hranách průsvítavý. Lesk jeho jest velmi silný, barva 
tmavá, hnědá až černá. Jest velmi tvrdý a těžký. Vy
skytuje se též odrůda vláknitá, 5—9% kysličníku že
lezitého držící, kteráž slově dřevěná ruda cínová. Mimo 
to nachází se ještě v stanninu sloučen se sirou. Stannin 
jest však nerost vzácný a neslouží tudíž co ruda cínová, 
Vedlé toho nachází se též v některých velmi vzácných 
nerostech, jichž jména jsou tantalit, kolumbit, pyrochlor, 
fergusonit, yttrotantalit, oerstedtit, polymignit, aeschvnit 
a monazit. Cínovec tvoří ložiska a kabany v prahorách.
Z kabanů vycházejí žíly, kteréž jsou naplněny hráněmi
cínovce, křemene, kazivce, arsenopyritn, apatitu, slídy, 

obraz 57. Hráfi cínovce. volframitu, šélitu, leštěnce molybclénového, talku, do
lomitu a j. v. Největší ložiska cínovce nacházejí se

v žule. Popíšeme tuto ložiště Cinvaldské v Čechách (viz obr. 58.). Ložiště 
cínovce a nacházejí se zde v patrech nad sebou; jsou mocná s 1 — 2  stopy;
žíly b jsou naplněné jalovým kamením. Části B B  jsou složeny ze žuly. Rudo-
nosná část A  skládá se ze žulv částečně zvětralé a jest prostoupena ložisky
žuly hrubozrné, greisen nazvané (hornina složená z křemene, slídy a cínovce),
kteráž nenáhle v žulu jemnozrnou přechází. Ložiště greisenu jsou uloženy 
rovnoběžně s povrchem zemským. U Altenberku v Saších vyskytuje se cíno
vec v žilách křemenitých spolu s živcem a kazivcem.

Obraz 58. Ložištč cínovce v Cinvaldě.
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se provádí, jest velice nedokonalá, jakož snadno seznáme pohledem na tavírnu 
cínovou v obrazu titulném. Co dělníci hutní jsou zde vesměs Číňané.

Těžení rudy cínové z ložišť původných vprahorách jest nad míru trudné 
a obtížné, něhot cínovce nachází se zde po skrovnu a často jest množství jeho 
tak nepatrné, že jest v hornině toliko 1/3°/0 rudy cínové obsaženo. Aby děl
níci oddělili rudy od kamení jalového, berou se toutéž cestou co příroda při

Obraz 59. Rýž cínová na Bance.

vytvořování rozsypů cínových. Rudy se roztloukají a několikráte plaví, aby 
oddělily se lehčí částečky od rudy hutnější. Po té praží se roztlučená ruda, 
aby rozložily se cizí přimíšeniny, zvláště kyz železný a arsénový; pak plaví 
se ještě jednou. Sestředbvání a plavení provádí se do té doby, až šlich drží 
posléze asi 50°/o cínu. Pražení rudy provádí se v peci pálací, těkající kyse
lina arsénová chytá se v komorách jedových. Pražená ruda polévá se též 
kyselinou solnou, jíž rozpustné částky nenáhle se odstraňují.

Vypravování rud z rozsypův cínových jest velmi snadné, jelikož jsou 
rudy toliko s hlinou a pískem pomíšeny, kteréžto dají plavením snadně se 
odstraniti. Přivádění vypravených rud cínových k užitkům bylo by věcí snadnou, 
kdyby jemu nepřekážely jisté, byt i zdánlivě nepatrné okolnosti. Zvláště ob
tížné jest vypravování jemně vtroušeného cínovce z jalového kamení, pak od
straňování některých škodlivých přimíšenin; cínovec rozkládá se posléze žárem 
dosti tuhým, čímž stává se, že odkysličují se též rudy některých jiných kovů, 
kteréž po té slévajíce se s cínem, tento znečisťují. Nad míru překáží snadnému 
zkovění kassiteritu též ta vlastnost kysličníku cíničitého, že, byv žíhán spolu 
s kysličnatými látkami (kyselinou křemičitou a kysličníkem železnatým), vchází 
do strusky. Tudíž dlužno vezdy obrátiti bedlivě zor k tomu, aby rudy byly 
s pílí největší vypraveny a cizích látek prosty, neboť jediné tenkrát může 
čáka býti, že dobude se dobrého cínu.

Vypravené rudy cínové roztápějí se buď v pecech šachtových, buď v pe
cech pálacích. V Čechách a Sasku, jediných to krajinách na pevnině evropské, 
kde výtěžek cínu jest znamenitější, užívají k dobývání cínu z rud, těžených
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slouží v  Anglicku K a z i v e c  a

ž kabanů. a ložišť, pecí šachtových. V Anglicku přivádí se ruda cínová z rýží 
v pecech šachtových k užitku; ruda cínová, těžená z hor, roztápí se v pecí 
pálací. Jest sice pravda, že rudy cínové zkovují se v peci šachtové pomaleji, 
avšak cín takto dobytý jest čistší, jelikož cizí přimíšeniny jednak odtékaly a 
jediiak síruskott se odstranily* V peci pálací dobude se více cínu, jelikož ne- 
lnůže tento za nedostatečného přístupu vzduchu v té míře do strusky vcházeti, 
jakož v peci šachtové se to stává; tolikéž oddělí se v pálací peci za tužšího 
žáru dokonale kov od strusky, což o pecech šachtových neplatí, kde kov na
chází se krátkou dobu v pásmu tavícím. Šachtové peci nacházejí se ve spo
jení s komorami, kdež nahromaďuje se jemný šlich, kterýž byl větrem od
nesen. Mimo strusky přidávají se k rudě cínové též různé přísady; co takové

né vápno.
Roztápění cínovee v perech šachtových. 

Na obr. 60. a) b) viděti pec, jakéž užívá 
se v Cechách a Sasku; zdě jsou žulové, 
základy rulové, A jest, šachta, B  nístěj, 
C kotel pouštčcí, D půda ž jediného kusu, 
při o ústí forma dmychadla. Do peci této 
nakládá se vypravená ruda cínová spolu 
se struskou (na 2 centy cínovce A/o centu 
strusky). Jest-li chod peci dobrý, získá 
se za 24 hodiny z .30—36 centů cínovce 
asi 15 centů cínu; na cent cínu spotřebuje 
se však mnoho uhlí dřevěného. Odkysli- 
čený cín vytéká se struskou do nístěje a 
z tohoto do železného kotle 0. Cín tento 
drží v sobě vždycky železo, měď, arsén a 
antimon. Těchto kovů zbavuje se vytá
pěním. Cihelky cínu surového roztápějí 
se mezi uhlím na ohništích, kteréž sestá
vají z nakloněné desky litinové, na níž 
sestrojila se půda ze žhavého uhlí dřevě
ného a prachu uhelného. Cín roztopený 
vytéká nejdříve do železného kelímku. Méně 
roztopitelné kovy zůstávají mezi uhlím na 
ohništi, jelikož drží v sobě cín, oklepávají
se po vytápění kladivem, čímž cín z nich
se vylisuje. Čištěný cín slévá se na hlad
kou desku měděnou aneb do kadlubů; takto
obdrží se buďto 6 — 8 palců široké a více 
stop dlouhé plechy, kteréž svíjejí se pot é  
a přivádějí v balících do obchodu, aneb 
cihelky a pruty.

Strusky cínové drží křemičitany rozličných kysličníků kovových (cíniči- 
tého, železnatého, vápenatého a j. v.). Držel-li cínovec volfrám, rozloží se 
nerost tento s části; podíl kyseliny volfrámové zkoví se a jiná větší čásť jí 
sloučí se s kysličníkem železnatým a manganatým, vcházejíc do strusky. 
Množství cínu, jež strusky obsahují, jest různé podlé toho, jestli byly jednou 
neb dvakráte přetopeny. V prvém případu drží v sobě vedlé neproměněného
cínovce značné množství zkověného cínu, což o druhém případu v té míře
neplatí. Přetápění strusek na konci kampaně provádí se ve zvláštních pecech. 
Pece ty jsou podobně upraveny, jak peci šachtové k roztápění cínovce (v. obr. 60.). 
Ke struskám, jež do šachty se nakládají, přičiňuje se prášek šlichový z komor,
zbytky ze zaražených pecí cínových atd. Cín, jehož tak se bylo získalo, čistí
se ihned na ohništi. Cent cínu prodává se za 71 zl. Y Sasku dobylo se

Obraz CO. a)

b) Pcc šachtovií k zkovční cínovee.



roku 1860 3350 centů cínu a v Čechách 920 centů. Nejstarší doly cínové 
v Čechách nacházejí se u Krupky; doly tyto byly prý v XIII. věku objeveny. 
Rozsypy cínové byly u Blatna a Příbuzi na úpatí hor Krušných, avšak brzy 
byly vyčerpány. Ďoiy na cínovec jsou nyní ještě u Krupky, Cirivaldu, Abertamu, 
Slavkova a Schonfeldu.

Rudy cínové z rýží neb rozsypů přivádějí se v Anglicku tolikéž v pecech 
šachtových k užitkům, kteréž jsou o dvou formách a nacházejí se ve spojení 
s komorami. Cín zkověný čistí se ještě. Iv tomu konci roztápí se v kotli 
litinovém a míchá se jím pruty dřevěnými, aby snadně okysličiteliié kovy se 
odstranily. To té odstraní se pěna s povrchu cínového, kterýž posype se 
práškem uhelným. Cín tento lije se do kadlubů a přivádí se v podobě cihelek 
do obchodu; cín tento prodává se jmenem cín žnuty, jelikož rozpadá se, byv 
zahřát a po té hozen s výše na tvrdé místo, na zrnka zakulacená.

Kozlápriu cínovce v peecoli půlácích. Pece pálací jsou o nístěji elliptickém. 
Klenutí nad nístějem jest velmi nízké. Do peci vedou troje dvéře; jedněmi 
nakládá se ruda, druhými palivo a třetími vypouštějí se strusky. Nístěj jest 
prohlubený a z nejhlubšího místa jeho vede spust cín do zvláštních nádržek. 
Ruda smíšená s uhlím nakládá se po 10 centech do pece. Při zkovění sluší
bráti zřetel k tomu, aby událo se prvé, nežli jalové kamení se roztopí, jinak
utvoří se email nesnadně zkovitelný, proto přičiňuje se po 6—7 hodinách na 
hmotu roztopenou suché uhlí neb prášek uhelný, jímž stává se struska sotněji 
roztopitelna. Roztopený cín lije se clo kadlubů, kdež tuhne v podobě cihelek. 
Čistění cínu provádí se známým již způsobem.

V Anglicku připravují se toliko dva druhy cínu a sice cín čištěný, cihel
kový neb cín v deskách (Refined-Tin, Block-Tin, Platc-Tin) a cín surový
(Common-Tin); poslední druh nazývá se v obchodě též cín japonský a drží 
obyčejně měď a železo. V Anglicku dobývá se ročně 169.000 centu cínu. 
Nejvíce cínu toho pochází z Cornwallu a Devonshiru.

Yedlé Anglie přivádí východná Indie nejvíce cínu do obchodu. Doly 
nejznamenitější jsou na vysočině Mcvarské. Na poloostrově Malackém, Su
matře a malých ostrovech, Junk-Ceylon a Banka, jsou mohutná ložiště cínovce, 
y nichž dělá se již od časů pradávných. Dobýváním cínu zabývají se zde 
Číňané, yětšinu cínu toho přivážejí Ilollandané do Evropy. V Junk-Ceyloně 
těží se do roka 5000, v Peraku 5200, Kalantanu 4000, Tringanu 9900 centů 
cínu. Cínovec nachází se v skrovnějším množství ve Francii, Španělsku, Slezsku, 
Moravě, Švédsku, Sibiři a severně Americe. Amerika jest na cín chudá.

Cín prodajný není nikdy čistý. Vezdy drží v sobě měď, železo, arsén, 
zhusta též olovo a antimon; nečistoty tyto zbývají, když rozpustil se cín
v kyselině solné, co černý prášek. Y obchodě rozeznává se více druhů cínu.
Nejčistší jest cín Bancký a Malacký, kterýž pochází z ostrovů indického 
okeánu a poloostrovu Malackého. Do obchodu přivádí se bud v cihelkách 
(cín Bancký) aneb v tupých jehlancích čtyrstěnných (cín Malacký). Cín tento 
hodí se zvláště k pocínování železných plechů, k výrobě zrcadel a v barvířství. 
Jakosti skrovnější jest cín anglický; přichází do obchodu v cihelkách neb 
cánech, 3 —4 centy těžkých, aneb ve svazcích, složených -z tenkých dlouhých 
tyčí. Cín tento jest tvrdý a hodí se zvláště k hotovení náčiní kuchyňského 
a knoflíků; pak slévá se s jinými kovy. Anglický cín zrněný jest téměř 
prostočistý, jelikož pochází z cínovce, kterýž byl těžen v rozsypech; cín tento 
drží vedlé sledů železa a mědi asi lil0°l0 vismutu. Mimo tyto druhy cínu
přivádí se tento ještě z Mexika, Saska a Čech do obchodu. Cín Mexický
jest tvrdý, křehký, šedý, jelikož jest cizími kovy u vysoké míře pomíšen. 
Nejhorší ze všech druhů jest saský a český cín, poněvadž jest velice nečistý; 
prodává se v cihelkách neb ve svinutých deskách.

Cín má barvu stříbrnou, dokonalý lesk kovový; jest-li šedý neb na
modralý, drží v sobě kovy cizí. Jest velice kujný a tažný, neboť může se

Dobýváni dnu v Anyliclcu. 175
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roztepati na lístky velmi tenké (stanniol). Tažnosť cínu jest při rozličné 
teplotě velmi různá; při 100° nechá se vytáhnouti na drát, velmi měkký a 
ohebný, kterýž však nemá značné pevnosti; při 200° jest v té míře křehký, 
že puká rázem neb pádem s výše na více kusů. Jest dosti měkký a kráji- 
telný, ale tvrdší olova Ohýbáním vrzá tím silněji, čím čistší (trou se totiž 
o sebe plochy hráni jeho). Třením dodává prstům zápachu zvláštního, dlouho 
trvajícího. Na vlhkém vzduchu pozbývá ponenáhlu lesku svého, měně se 
v kysličník cíničitý. Avšak okysličení toto trvá toliko na povrchu a neroz
šiřuje se dovnitř předmětu cínového. Koztopený cín pokrývá se rychle šedou 
korou, smíšeninou to z kysličníku cínatého a cínu, a mění se delším pálením 
úplně v žlutobílý kysličník cíničitý, popd  čili kvčt cínový. Kysličníku tohoto 
užívalo se druhdy k leštění zrcadel, nyní slouží k dělání emailů. Obyčejně 
přičinili hrnčíři k cínu, z kteréhož měl vyrobiti se popel, něco olova, tudíž 
byl popel takový složen z cíničitanu olovnatého; přítomností olova zrychluje 
se velice okysličení cínu. Ve velkých městech, zvláště v Paříži, jsou na rozích 
ulic dělníci, kteří přetápějí staré lžíce cínové; každý snad viděl, s jakou sta
rostí snímají s povrchu roztopeného kovu blánku šedou, již nazývají oškrabky 
neb nečistoty cínové. Cím déle cín zahřívají, tím více oškrabků docházejí. 
Iv čemu slouží oškrabky, jimiž dělníci ti zdánlivě opovrhují? Přišedše domů, 
pečlivě roztápějí oškrabky ty s uhlím, tu obdrží cín, kterýž byl v oškrabcích 
utajený; vidíme, že oškrabky ty pomáhají jim k vedlejšímu zisku.

Cín jest velmi nízkým žárem roztopitelný. Roztopený cín, byv lit na 
papír neb plátno, nespaluje ústrojné látky tyto. Když tuhne roztopený cín, 
objevují se na povrchu jeho rozmanité úkazy, podlé toho, jak čistý byl kov. 
Když máme cín čistý, jest na povrchu úplně hladký, avšak již sledy cizích 
kovů dodávají cínu vlastnost, že pokrývá se na povrchu nákresy hvězdovitými 
neb rozličně rozvětvenými, kteréž sluší přičítati vyhraněným kovům cizím. 
Vlastnost tato slouží k posuzování prodajného cínu. Jelikož cín jest kov 
velice měkký, nedá se proměniti v prach rázem. Třeba jej k tomu konci 
liti do kulovité nádoby; když nádobou se po té třepá do té doby, až cín 
ztuhne, změní se roztopená hmota v jemná zrnka, kteráž pak oddělují se 
prosíváním. V Indii východně lijí roztopený cín do duté bambusové tyče, 
v níž jest upevněno množství nití; když nachází se v dutiuě něco kovu, po
hybuje se tyčí rychle sem tam, čímž změní se cín v nad míru jemný prášek, 
jímž kreslí se na dřevě různé tvary, kteréž pak leští se hladítkem z dřeva 
tvrdého. Prášku cínového obdržíme nejsnáze, srážejíce jej z jeho solí plechem 
cinkovým; tak dojdeme prášku černého a bezlesklého. Když potřeme tímto 
práškem papír a vyleštíme jej po té, obdržíme nepravý papír stříbrný.

Cín roztopuje se teplotou 235°. Slévají-li se z cínu různé předměty, 
závisí jich lesk úplně na teplotě, jakouž měl cín při slévání; leskl-li se po
vrch roztopeného cínu v duhových barvách, jest povrch předmětu cínového 
rýhovaný a křehký. Byl-li cín roztopený příliš slabě rozžhaven, jest předmět 
na povrchu bez lesku a za studená křehký. Čím rychleji cín roztopený se 
ochladí, tím jest lesklejší, zvučnější a tvrdší. Vymáhá-li se od cínu pružnosti, 
měkkosti a tažnosti, nesmí se ztuha rozžhaviti a pak náhle ochladiti.

Již sledy cizích kovů jsou těmto vlastnostem cínu k veliké ujmě. Drží-li 
cín as l°/0 mědi, stává se tvrdší, křehčí, ztrácí barvu stříbrnou a jest méně 
kujný. 0‘5°/0 železa dává cínu barvu i lesk neúhledný. Arsén a olovo ujímají 
cínu lesk a barvu a činí jej křehkým; takový cín poznává se po barvě na- 
šedivělé, větší tvrdosti a hutnosti. Antimon a vismut nejsou lesku cínu sice 
k ujmě, ubírají jemu však tažnost, též dávají jemu vzhled krystalovitý, pročež 
cín takový k pocínování se nehodí. Molybdén a volířám nejsou cínu škodlivé.

Druhdy sloužil cín hojně k náčiní jídelnému a byl chloubou zvláště 
chudších tříd obecenstva, nebot jim nahrazoval v jistém ohledě i stříbro, tak 
drahé a vzácné. Nádobí toto má trvalý lesk, nemění se ve vlhku a výparech
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sirovodíkových, rozpouští se však částečně v roztocích některých solí, u př. 
salmiaku, soli kuchyňské, vinného kamene, kamence a j. v. Aby nebylo ná
dobí to drahé a dalo se snadněji vzdělávati, hotoví se ze slitiny cínu s olo
vem. Když byly ve Francii nové míry metrické zavedeny, byla zvolena kom- 
missí. složená z věhlasných lučebníkův, jížto bylo úlohou proskoumati, v jakém 
poměru dlužno slévati oba kovy, aby slitina nebyla zdraví škodlivá. Kommissí 
seznala, že lze s 82 č. cínu sliti až 18 č. olova, aniž by slitina byla nějak ne
bezpečna. Zákonem bylo po té přikázáno, že smí slitina tato držeti na nejvýš 
18— 191/2°/o olova. Poznalo se později, že i tato slitina jest zdraví k ujmě, 
pročež konaly se zkoušky nové, jež vynesly na světlo, že teprvé slitina, držící 
f)0/0 olova, vyhovuje nejlépe všechněm požadavkům. Nyní užívá se cínového 
nádobí zřídka v domácnosti, nebot na místo jeho vstoupilo porculánové, skle
něné a jiné, které cínové v mnohém ohledu předstihuje. Možná, že cín vyšel 
proto z užívání, poněvadž obecenstvo obávalo se, a bohužel nebyly obavy 
takové přehnané, že drží v sobě mnoho olova.

Z cínu slévají se rozmanité nádoby, pánve, kotle, přístroje překapovací 
atd., jichž užívají barvíři a jiní průmyslníci. Slévání cínu provádí se zřídka 
do ztracených kadlubů pískových; nejčastěji slouží zde, drahé sice, avšak nad 
míru trvanlivé kadluby mosazné; mimo ty slouží též kadluby litinové, břidli
cové neb pískovcové. Sádrové kadluby jsou sice snadno k zrobení, netrvají 
však dlouho. Aby roztopený cín nepřilínal k stěnám kadlubu, třeba tento 
nad uhelným plamenem nakouřiti, neb křidou, hlínou atd. potříti. Když slévá 
se cín do kadlubů bronzových neb litinových, rozžhavuje se výše nežli když 
lije se do kadlubů ztracených. Jelikož dají se jednotlivé kusy cínu snadno 
spájeti, slévá cínař toliko nejjednodušší věci v celku, složitější věci lije po 
částech, jež po té spojuje. Kadluby pro předměty duté jsou opatřeny jádrem ; 
předměty, jichžto vnitřek není viditelný, slévají se podobně jako cinkové před
měty, že po naplnění kadlubu roztopeným kovem tento rychle se obrátí, čímž 
cín ještě tekutý vytéká a na stěnách kadlubových tenká vrstva kovu toho 
zbývá. Slitky srovnávají se ještě na soustruhu, leští se mýdlem a smirkem, 
achatem a j .  v.

Cínování. Tytéž vlastnosti, kteréž učinily cín druhdy zamilovaným kovem 
našich domácností, zavdaly podnět, že slouží k povlékání jiných lacinějších a 
snadněji okysličitelných kovů. Tak cínují se plechy železné, měděné a mo
sazné. Cínování děje se podlé různosti kovu, tvaru a velikosti předmětů roz
ličným způsobem buď za sucha nebo za mokra.

Za sucha cínuje se měď, mosaz a kujné železo; zahřejí se skoro až po 
bod tání cínu, polijí se roztopeným cínem a tento rozetírá se po povrchu kovu 
věchtem koudelovým, salmiakem posypaným.

Nejprvé počal se vyráběti pocínovaný plech železný v Německu; as v XVI. 
věku počal vyráběti se též v Čechách, později teprv v Saších a Anglii. Má-li 
se dělati plech bílý, třeba zbaviti povrch plechu železného vrstvy kysličníku, 
pročež namáčí se do zředěné kyseliny sirkové, kteráž kysličník železitý roz
pouští; po té otírá se plech pískem, smáčí se do roztopeného loje, pak do 
roztopeného cínu, na jehož povrchu plove vrstva loje. Po půl hodině vytáhne 
se plech z roztopeného cínu, kterýž na jeho povrchu rychle tuhne. Cín sloučil 
se částečně s železem, pročež sluší považovati bílý plech co látku, kteráž slo
žena jest z tré částí: z plechu železného, ze slitiny železa a cínu a z vrstvy 
cínu. Pocínovaný plech železný čistí se pak smíšeninou z otrub a křídy. Bílý 
plech má vzhled cínu. Jest velice lesklý a neztrácí lesku tak záhy, jako cín, 
jelikož udržuje se proud elektrický mezi železem a cínem, kterýž jest záporně 
elektrický proti železu; avšak již nejmenší puklina, kteráž železo sprosťujc 
cínu, pokrývá se rychle řezem, neboť železo se za přítomnosti cínu rychleji 
okysličuje. Pocínovaný pfech železný jest příliš měkký a snadně roztopitelný, 
pročež schvaluje se přísada 716 niklu k cínu, a této slitiny dražší jest pak
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méně třeba. Plech bílý rozesílá se v soudcích, tlustý co plech s křížem,
tenší co plech bez kříže, a slouží k pokrývání střech, na žlaby a rozličné
práce plechařské.

Plechy železné cínují se též slitinou ze dvou částí olova a jedné č. cínu. 
Anglický plech bílý byl drahnou dobu nejvýše ceněn. Nyní hotoví se na pev
nině evropské bílý plech, kterýž anglickému v každém ohledu se vyrovná. 
Jestliže potíráme slabě nahřátý plech bílý houbou, namočenou do zředěného 
roztoku kyseliny dusičné a solné, rozpustí se vrchná vrstva cínu a zůstaví 
se slitina cínu s železem, kteráž jest částečně vyhraněna; v ten způsob okáží 
se na bílém plechu výkresy krystalovité, perlově lesklé, podobné zmrzlinám 
květovým na oknech v zimě, jež šlovou moiré viétallique. Zboží z takového 
plechu leptaného, pokryté průhlednou lakou, požívalo někdy veliké obliby. 
Tuto vlastnost bílého plechu pozoroval ponejprv výtečný lučebník francouzský
Proust. Na základě zkoušek jeho zřídil jakýs Allard r. 1816 továrnu na
leptané cínované zboží železné, kteráž brzy zanikla.

Vidličky železné cínují se podobně jako plechy. Prvé otírají se pískem, 
čistí se dokonale a namáčejí se do roztopeného cínu a salmiaku, po té okar
táčují se, aby byla vrstva cínu na nich stejně tlustá. Předměty, kteréž z plechu 
železného se vytlačují, cínují se týmž způsobem.

Jelikož jest užívání náčiní měděného v domácnosti velice nebezpečné, 
cínuje se toto následujícím způsobem: Předmět měděný posype se práškem 
salmiakovým, zahřívá se a otírá se věchtem koudelovým; když měd se třpytí, 
nalije se do nádoby něco roztopeného cínu, což drží se pak nad plamenem.
Jest-li cín roztopen, rozetírá se týmž věchtem po veškerém povrchu mědi, 
načež nadbytek cínu z nádoby se vylévá. Aby cín při práci té se neky- 
sličil, pokrývá se povrch jeho pryskyřicí roztopenou. Od času k času měla 
by se cínová vrstva obnoviti, jelikož část jí se rozpustí v kyselinách a čásť
přichází cíděním na zmar. Cín není s mědí slit, jakož jest případ u želez
ného plechu, nýbrž přilíná pouze k mědi. R. 1778 vynalezl francouzský
továrník Biberel způsob cínování, kterýž trvá sedmkrát déle nežli obecný, jest 
lacinější a zdraví úplně neškodný. Měď cínuje se totiž slitinou z 6 č. cínu 
a 1 č. železa, kteráž jest tvrdší a sotněji roztopitelna cínu obecného. Richardson 
a Motte užívají k témuž cíli slitiny z 90*4 č. cínu, 5*7 č. niklu a 3*9 č. železa. 
Podobně cínují se též plechy mosazné a j. v.

Za mokra cínují se zvláště předměty mosazné, tož nejvíce špendlíky, 
řetízky, prsténky, síta atd. K tomu konci dají se předměty takové, aby zba
vily se kysličníku, do kvasnic pivných neb vinných, aneb do roztoku vinného 
kamene. Vrstva čištěných předmětů, u př. špendlíků, dá se na dno nádoby 
ploské a pokryje se vrstvou zrněného cínu a vinného kamene; tím způsobem 
naplní se celá nádoba střídavými vrstvami špendlíků a cínu zrněného; po té 
nalije se na vše znenáhla vody a nádoba ostaví se nad mírným plamenem 
as hodinu: po době té nalezneme špendlíky dokonale pocínované. Kterak 
lze vysvětliti tento spňsob cínování? Vinný kámen jest sůl kyselá, složená 
z kysličníku draselnatého a vinné kyseliny; za jeho přítomnosti rozkládá cín 
vodu, kysličí se, vyvíjeje vodík; kysličník pak sloučí se s vinnou kyselinou, 
čímž utvoří se podvojný vínan draselnato-cínatý. Cink mosazi rozkládá po té 
tuto sůl cínovou, rozpouští se, vylučuje znenáhla cín, kterýž na špendlíkách 
se usazuje. Špendlíky cínované smývají se pak vodou a otírají se otrubami 
nebo pilinami dřevěnými.

Cink cínuje se tehdy, má-li potírati se olejnou barvou nějakou. K tomu 
konci zahřívá se smíšenina vinného kamene, chloridu cíničitého a vody na 60°. 
Do této tekutiny dají se cinkové předměty; za krátkou dobu stávají se šedé 
a bezlesklé; tu vyndají se, otírají se jemnozrným pískem, až jsou bílé a 
lesklé. Chceme-li otíráním nějaký předmět cínovati, smísíme tekutinu tuto 
s pískem a kaší touto kartáčují se pak ony předměty.
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K cínování galvanickému, dosud vzácnému, slouží roztok cíničitanu sod- 
natého, do něhož dá se měd nebo kov pomědovaný v dotknutí s cinkem.

Stanniol (šalbice č. folie cínová). Cín neroztepává se v tlusté plechy. 
Nejčastěji válcuje se neb roztepáváse na tenké lístky, kteréž šlovou stanniol. 
K tomu cíli slouží cín Bancký, slitý s 2%  mědi. Rozeznává se tenká folie 
cínová, kterouž obalují se láhve s voňavkami, mýdla, čokoláda, pokládají se elek
trické baterie atd. a tlustší folie zrcadlová, jíž pokrývají se zrcadla. V Ně
mecku dobývá se folie roztepáváním tabulí cínových. K roztepání slouží samo- 
kov odrážkový, 50 liber ztíží, kterýž činí 2—300 rázů za minutu. Roztepané 
tabule srovnávají se pod kladivem jiným, pak ohnou se tak, aby z jedné 
tabule povstaly dvě, obě polovice roztepávají se dále; to častěji se opakuje. 
Lístky ty srovnávají se ještě, ostřihují se a vytepávají se dřevěným kladívkem 
na leštěné železné ploše, posléze třídí se na více druhů. 100 č. cínu dá 60 č. 
folie, schodek jsou odpadky a ostřižky cínové. Lépe jest, lije-li se cín ihned 
na tenké tabule, kteréž v stroji válcovém se vytahují a posléze kladivem do
dělávají. Folie cínová barví se rozmanitě karmínem, indychem, šafránem a td .; 
velmi nesnadné jest, docíliti stejné odstíny těchto barev.

Aby byla folie cínová lacinější, vymyslil Amerikán Cooke r. 1854 ná
sledný způsob dělati šalbici: kolem cánu olověného nalije se do kadlubu roz
topený cín, kterýž slije se s olovem; dvojnásobný cán tento, v němž může 
býti i skrovné množství cínu, poněvadž tento nachází se toliko na povrchu 
cánu olověného, válcuje se na lístky nejtenší, aniž by olovo unikalo neb jinak 
od cínu se oddělovalo. Šalbice této lze užiti všude na místě folie z cínu 
aneb ze slitin, cínem bohatých, u př. k obalování šňupavého tabáku (spaniol), 
k uzavírání korkové zátky v lahvích atd. Těchto lístků lze užiti též k pokrý
vání stěn ve vlhkých příbytcích, aby se obyvatelé jich uchránily před škodlivým 
účinkem vlhkosti; dříve užívalo se k tomu konci slitiny cínu s vismutem, cinkem 
a olovem.

Olovo dá se též cínem plátovati. K tomu konci položí se tlustá, ky
sličníku prostá deska olověná na čistou desku cínovou; obě desky zahřejí se 
a pouštějí se strojem válcovým do té doby, až jest plech s žádoucí tloušť. 
Nepravé stříbro jest složeno ze slitiny cínu s cinkem, v tenké lístky vy- 
tepané.

Slitiny cínu. Největší množství cínu slouží k hotovení přerůzných slitin, 
o nichž částečně jsme již pojednali, popisujíce měď a její slitiny; zvláště sluší 
jmenovati zvonovinu, dělo vinu a bronz. V některých zemích jest určen zá
konný poměr, v jakémž měd s jinými kovy má se slévati. Veliké množství 
cínu slévá se též s olovem a ze slitin těchto hotoví se rozmanité náčiní, 
o němž jsme se již dříve zmínili. Poměr cínu a olova v těchto slitinách 
označuje se zvláštním způsobem. Slitina slově 21iberná, když drží 1 libru 
cínu a 1 libru olova; 31iberná, drží-li 2 lib. cínu a 1 lib. olova; 41iberná,
drží-li 3 lib. cínu, a 1 lib. olova atd. Slitina cínu s olovem, z níž hotoví se
hračky dětské, skládá se z 50 č. cínu a 50 č. olova; slitina k trubkám na 
uhličitou vodu z 56—74 č. cínu a 44—26 č. olova. Varhaníci potřebují též 
slitinu cínu s olovem; nej obyčejnější slitina taková slově kov a skládá se
z 10 č. cínu a z 4 č. olova. Zvláště krásným leskem vyznamenává se slitina
z 29 č. cínu a 19 č. olova; jest to hmota, z níž robí se šperk cínový (cínové 
brilianty), jehož domovem jsou divadla a veřejné plesy. Do roztopeného cínu 
namáčí se sklo démantovitě broušené; když vyndá se z tekutého kovu, při- 
líná na něm blanka cínová, kteráž po ochladnutí sama se skla spadává a 
uvnitř hladkostí a leskem broušeného skla se stkví. Patříme-li z-daleka na 
prohloubený šperk cínový, jeví se nám jako vypuklý, broušený šperk dé
mantový.

Nejvíce ze všech slitin cínu s olovem jest známa pájka klempířská, 
z rovných částí cínu a olova, jež taje horkem 200° a pájka silná^z 1 č. cínu
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a 2 c. olova, jež taje při 252°. Pájka tato není však stálá, neboť rozkládá 
se množstvím látek chemických, kteréž na olovo neúčinkují, pak jest dosti 
drahá.

Cín slévá se též s antimonem; nejznámější slitina taková jest kov bri- 
tanský (viz antimon).

Sloučeniny cínu s rozmanitými prvky, kteréž mají rozsáhlejšího užívání 
v průmyslu, jsou mnohonásobné. Kysličník cíničitý, kyselina cíničitá, jest 
dávno známá sloučenina cínu. Sloužila dříve k leštění. Cín mění se v tuto 
sloučeninu, byv zahříván s lučavkou tak rychle, že výjev tento byl již alchy- 
mikům nápaden, kteří domnívali se, že lučavka požírá cín. Veliké množství 
kysličníku cíničitého č. popele cínového slouží k dělání mléčného skla, emailů 
a bílé neprůhledné glazury. S kysličníkem hlinitým shoduje se v tom ohledu, 
že slučuje se s mnohými barvivý v nerozpustné, různě sbarvené sloučeniny, 
pročež užívá se jeho co mořidla v barvířství.

Sirník cíničitý jest znám jmenem zlato muzívné. Tvoří jemné, kovo- 
lesklé šupiny, barvy zlaté neb bronzové, na omak mastné, nerozpustné ve 
vodě, rozpustné v sirnících žíravin. Užívá se již odedávna k nepravému po- 
zlacováni a bronzování dřeva, zboží hliněného a sošek sádrových. Fysikové 
sesilují účinek elektrik, potřevše touto látkou polštáře, na nichž otírá se 
skleněná deska. V Norimberku připravují muzívné zlato následovně : Roz
pustí se 12 č. cínu v 6  č, rtuti, amalgam tento tře se s 7 č. květu sirkového 
a 6  č. salmiaku, smíšenina ta zahřívá se mírně na pískové lázni, až přestanou 
z ní vystupovati bílé páry; pak ztuží se žár znenáhla do temné řeřavosti. 
Když lahvička, v níž dálo se zahřívání, ochladla, rozbije se; na její dně na
chází se pak zlato muzívné. Za naší doby užívá se na místě zlata muzívného 
krásnějších prášků bronzových (v. t.), neb některých solí kyseliny šélové.

Š chlórem slučuje se cín na chlorid cínatý a chlorid cíničitý. Chlorid 
cínatý dobývá se rozpuštěním cínu zrněného v kyselině solné. Rozpouštění 
to provádí se v nádobách kameninových, kteréž zahřívají se na pískové lázni; 
vždy má cín nacházeti se v nadbytku. Vývoj vodíku jest velmi prudký. Když 
jest kyselina cínem nasycena, zahřívá se, aby zhoustla, načež nechá se vy
stydnout; tu usazují se hráně chloridu cínatého č. soli cínové. Sůl cínová 
vyhranuje se v bezbarvých, lesklých hranolech. Rozpouští se v malém množ
ství vody snadno a úplně; přidá-li se do roztoku mnoho vody, rozkládá se; 
rozkladu tomu brání přísada kyseliny solné, salmiaku nebo kyseliny vinné. 
Jest chuti silně svraskavé, zapáchá po shnilých rybách. Třeba ji uschovávati 
v lahvích, vzduchotěsně uzavřených, neboť rychle pohlcuje ze vzduchu vlhkost 
a kyslík, měníc se v kyselinu cíničitou, chlorid cíničitý a kyselinu solnou. 
Pro svou velikou slučivost s kyslíkem jest výtečné odkysličovadlo za mokra. 
Barvíři užívají jej, aby odejmuli kyslík mnohým látkám, zvláště kysličníku 
železitému a hlinitému; proto slouží sůl cínová k vyhlodávání bílých míst 
v půdě, jež byla kysličníky těmito sbarvena. Prádlo lněné bývá zhusta zne
čištěno skvrnami rezovými neb inkoustovými: abysme je skvrn těch zbavily, 
třeba místa nečistá toliko zředěným roztokem chloridu cínatého zavlažiti a 
po té látku tu v čisté vodě vyprati, čímž látka skvrn těchto úplně se zba
vuje, V barvířství a tiskařství užívá se soli cínové v rozsáhlé míře co 
mořidla.

Chlorid cíničitý povstává, když rozpouští se cín v královské lučavce, 
kteráž naň mocně působí. V továrnách připravují jej však v ten způsob, že 
vehánějí plynný chlór do matečných louhův, z nichž více sůl cínová se nevy- 
hraňuje. Když tekutinou nebarví se více roztok zlatový, zarazí se přístup 
chlóru, tekutina sestředí se k hutnosti, jakéž vymáhá upotřebení jí. Chlorid 
cíničitý jest pak hydrát čili sloučenina s vodou, barvy bílé, poněkud našedi- 
vělé; prodává se ve větších kusech beztvárných jmenem kompozice, fyzika , 
mořidlo cínové (mordant ďótain).
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Na vzduchu ostaven pohlcuje rychle vlhkost a roztéká se; chuť jeho 
jest palčivá, zapáchá dusivě. Roztok vodný jest s počátku bezbarvý, prů
hledný, řídký, brzy však zakaluje se na vzduchu, žloutne a osazuje klky ky
seliny cíničité, tudíž stává se tekutina za nějaký čas rosolovitou.

Od chloridu cínatého rozeznává se, že neúčinkuje co odkysličovadlo na
soli kovové. Sirovodíkem poráží se žlutě, nikoliv hnědě, jak roztok soli
cínové.

Užívání má veliké v barvířství co mořidlo, zvláště pro červené barvy a 
žluť kvercitronovou. Na místě jeho slouží zhusta sůl (pink-salť).
Tato jest podvojný chlorid, kterýž připravuje se, když rozpustí se ve vodě 
čásť chloridu sodnatého, draselnatého neb salmiaku s částí chloridu cíniči- 
tého. Když roztok se odkouří, zbývá prášek sněhobílý, sestávající z drobných 
osmistěnův, jež rozpouštějí se velmi snadně ve vodě.

Rozložíme-li bezvodý chlorid cíničitý, kterýž jest tekutina na vzduchu
silně dýmající, druhdy dýmavou kapalinou Libovia zvaná, vodou, poráží se 
bílý prášek, kterýž jest kyselina cíničitá, lišící se v mnohém ohledě od kyse
liny, jíž obdrží se účinkem kyseliny dusičné na cín. Aby rozeznaly se obě 
kyseliny, slově prvá kyselinou cíničitou a druhá kyselinou metacíničitou. Po
slední kyselina jest sloučenina stálá, kteráž rozeznává se nerozpustností svou 
v zředěných kyselinách od kyseliny prvé.

Některé cíničitany a metacíničitany užívají se v průmyslu. Barvíři an
gličtí a němečtí užívají drahnou dobu metacíničitanu sodnatého co mořidla 
na bavlně, pro červené a fijalové barvy atd. Soli této docházíme, dávajíce 
cín po částkách do žhavé smíšeniny žíravé sody a dusičnanu sodnatého. Kov 
změní se na kyselinu metacíničitou. Sůl tato jest bílá, chuti žíravé; ve vodě 
rozpouští se snadno, více za studená než za horka, tudíž zakaluje se roztok 
jeho vařením. Vyhraňuje se v deskách šesterečných.

Angličtí továrníci fajansu užívají drahně času jmenem pink-colour růžo
vou barvu, kteráž dává pod glazurou ony jemné a nad míru krásné odstíny, 
jež pozorujeme na lepších druzích anglického fajansu. Francouzský lučebník 
Malaguti poznal, že barva tato jest cíničitan chrómitý. Barvy této nabývá se, 
praží-li se smíšenina kyseliny cíničité, křídy, chrómanu draselnatého s kyseli
nou křemičitou a kysličníkem hlinitým. Po více hodinách jest smíšenina ta 
nečistě červená, avšak, byvši vypírána vodou, okyselenou kyselinou solnou, 
stává se krásně růžová.

Žíhá-li se tatáž smíšenina, vyjímaje křídu, v žáru pece porculánové, 
obdrží se laka nerostná, velmi krásně fijalová, jíž lze užiti k barvení nádob hli
něných, papírů, též k malbám olejovým a k akvarellám.

Sél čili wolfram. Vedlé cínové rudy čili kassiteritu vyskytuje se bílý, 
těžký nerost, kterýž pro tíži svou obdržel jméno těživec, č. švédsky ,
něm. wolfram. Co jest tento tungsten? Brzy domnívali se hutníci, že jest 
rudou cínovou, brzy opět, že jest nerost, držící železo. Teprvé věhlasný 
švédský lučebník Karel V. Scheele okázal rozborem nerostu toho, že jest 
složen z kysličníku vápenatého a zvláštní bílé drobivé hmoty, kterouž nazval 
kyselinou tvngstenovou. Scheele popsal její vlastnosti velmi úplně a naznačil 
též, kterak rozeznává se od kyseliny molybdénové, jí velice podobné. Bratří 
ďElhuyartové seznali později, že kyselina tungstenová, byvši odkysličena 
uhelným práškem, dává prášek barvy železné, lesklý, křehký, velmi tvrdý a 
sotně roztopitelný. Prášek tento jest kov nový. Ku cti objevitele svého byl 
nazván Šéilem;němečtí lučebníci zovou jej též , podlé nerostu,
kterýž slově wolfram, jenž provází velmi hojně rudy cínové v Cinvaldě a 
Slavkově a drží v sobě kyselinu šélovou, sloučenou s kysličníkem železnatým 
a manganatým.

Drahnou dobu nevěděli hutníci, kterak naložiti s nerosty, wolframem a 
šélitem, jakž později tungsten nazván byl. Oba nerosty staly se sice před-



182 Cín, olovo a rtuf.

měteni přerůzných zkoušek, kteréž vynález Scheelův dovršiti hleděly a nové 
vlastnosti šélu objevily, přece však zůstaly nerosty takové bez průmyslného 
upotřebení. Hutníkům, jižto přiváděly rudy cínové k užitkům, byly a jsou 
dosud na mnohých místech nemilými hosty. Oba nerosty jsou téměř zrovna 
tak těžké jako cínovec, tudíž nelze je vypravováním za mokra neb vypíráním 
od tohoto odděliti. Přece třeba nerosty ty úplně odstraniti, aneb účinek jich 
co možná seslabiti, jelikož činí cínovec sotněji roztopitelný a znečisťují zko- 
věný cín. V Anglicku odstraňují wolfram ze šlichů následujícím způsobem: 
Vlhký šlich dá se na litinovou půdu pálací pece, vysouší se a míchá se pak 
s práškem sodovým. Žár v peci ztuží se a šlichem ustavičně hřebly se míchá. 
Žár třeba v ten způsob spravovati, aby soda rozložila toliko wolfrám a cínovec 
nemohl v téže době býti odkysličen. Rozklad nerostů šélových způsobí se za 
šest hodin. Roztopený šlich vyndá se z pece a dává se do stoup, kdež při- 
čiňuje se k němu 15—20°/o křemene. Šlich rozmělněný vypírá se pak vodou, 
čímž wolframan sodnatý se rozpustí a od cínovce se oddělí.

Nedávno objevily se některé vlastnosti šélu, kteréž dobyly vážnosti ne
rostům, jižto druhdy byly jen jakousi metlou dolů cínových. Zkouškami fran
couzských hutníků, Carona a Leguena, poznalo se, že šél dává oceli velikou 
tvrdost a vůbec vlastnosti, které vyznamenávají wootz před ostatními druhy 
oceli. Nástroje, jež byly zhotoveny z oceli, k nížto bylo něco šélu přičiněno, 
jsou tak tvrdé, že ryjí i ocel litou a kalenou. Brzy počalo se užívati nové 
oceli, „oceli wolframové", k nástrojům lékařským, břitvám atd. Ocel wolfra
mová hodi se zvláště dobře k hlavním ručničným, neboť předstihuje v mnohém 
ohledu i ocel litou.

Některé sloučeniny šélové jsou překrásně sbarvené a slouží co barvy 
malířské. Velikou zásluhu o objevení takových látek a o bedlivé a opatrné 
proskoumání vlastností jich získal sobě německý lučebník Woehler. Malíři 
užívají krásné žluté barvy jmenem zlut mineralná, kteráž jest kyselina šélová. 
Tato barva připravuje se buď ze šélitu, zahřívá-li se s kyselinou dusičnou, 
bud z volframu, vyváří-li se silnou kyselinou solnou, načež rozpustí se zbytek 
v čpavku. Z roztoku vyhraní kyselý šélan ammonatý, jenž pálen na vzduchu 
zůstavuje čistou kyselinu šélovou. Tato jest prášek barvy sirkové, neroztopi- 
telný a nerozpustný ve vodě a v kyselinách. Zahřívá-li se kyselina šélová 
mírně v proudu vodíku nebo kysličníku uhelnatého, odkysličí se s části, 
měníc se v prášek barvy temně indychové. Tento prášek slouží co barva 
malířská, barva na porculán a sklo (modř mineralná) a k dělání modrého 
skla prosvítavého.

Woehler objevil některé sloučeniny kyseliny šélové, jichž lze s výtečným 
úspěchem upotřebiti na místě zlata muzívného a prášků bronzových. Nejzná
mější sloučenina taková jest šélan šéličito-sodnatý; sloučenina ta dochází již 
upotřebení průmyslného a přiváží se k nám z Anglicka, kdež vyrábí se na 
veliko, jmenem bronz šafránový. Abysme sloučeniny té dobyli, třeba roz- 
topiti dvojšélan sodnatý a házeti do něho cín po kouscích. Na povrchu roz
tápějícího se cínu vytvořují se hráně zlatolesklé. Hmota roztopená vymývá 
se roztokem žíravého drasla a kyselinou solnou a po té vodou. Sloučenina 
tato jest stálá v horku a žíravinách a slouží co barva. Podobný jest šélan 
Šéličito-draselnatý; tento sestává z překrásně fialových jehliček, jež mají na 
světle měděný lesk a s modří mineralnon dávají fialovou barvu; sloučenina 
ta slově bronz Magentový.

Užívání sloučenin šélových jest posud dosti sporé, jelikož jsou v poměru 
k jiným barvám, rovněž tak pěkným, velice drahé.

Molybdén. Spolu s rudami cínovými neb železnými, též vtroušen v roz
ličných horninách (žule, rule, syenitu, chloritové břidlici) vyskytuje se zvláštní, 
tuze nad- míru podobný nerost, kterýž slul dříve molybdaena, plumbago neb
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molybdoides. Scheele okázal r. 1778, že nerost tento liší se od tuhy, kteráž 
jest uhlíkem a že proměňuje se kyselinou dusičnou v bílou zemitou látku, 
již nazval acidum molybdaenicum. Švédský lučebník Hjelm objevil r. 1 7 8 2  

v nerostu tomto novy kov, který nazval molybdén. Berzelius po té proskou- 
mal důkladně veškeré vlastnosti molybdénu a jeho sloučenin s jinými prvky.

Molybdén jest bílý, nad míru tvrdý kov, kterýž jest sotně roztopitelný 
a na vzduchu snadně okysličitelný. Byv žíhán za přístupu vzduchu, shoří na 
kyselinu molybdénovou. Nerostů, kteréž molybdén drží, jest pořídku; nachází 
se v nich sloučen se sirou a kyslíkem a s kysličníkem olovnatým. Nerosty 
ty jsou molybdénit čili sirník molybdéničitý (v Čechách u Slavkova a Cinvaldu 
s rudou cínovou) a Wulfenit č. molybdénan olovnatý; poslední nerost vysky
tuje se spolu s rudami olověnými a činkovými v Příbrami a zvláště hojně 
v Korutanech.

Sloučeniny molybdénu s různými prvky podobají se velice sloučeninám 
šélovým. Největší množství jich zajímá toliko mysl chemikovu. Jediný mo
lybdénan molybdéničitý, jehož získá se smíšením roztoků mylybdénanu amin o- 
natého a chloridu molybdéničitého v podobě tmavomodré sraženiny, užívá se 
co barva malířská jmenem modrý karmín a k barvení vlny a hedvábí. Jiné 
sloučeniny molybdénu užívá lučebník ve svých pracovnách.

Olovo.

Ani skvělý lesk, ni krásná barva neb neobyčejná trvanlivost nejsou po
dílem kovu toho. Ký div, že již s počátku málo kdo jeho si všímal! Člově
čenstvo vezdy hledělo více k vnější, byt i klamlivé stránce věcí, nežli k vniterné. 
A přece ústroje vniterné a jich zábyvy podávají nám jediné jasný názor, kterak 
vedou sobě věci hmotné za různých poměrů. V dávnověku, kdy zajisté olovo 
bylo již známo, nikdo nezabýval se blíže s kovem tímto, jelikož na sobě ne
jeví nic nápadného; ni jeden spisovatel věku starého nešíří se tudíž o olovu 
a to z té příčiny, že bylo olovo tehdy již kovem obyčejným a vůbec známým. 
Nechť ivpísmo svaté ničehož o olovu nevypravuje, přece zdá se, že kov tento 
byl již Židům znám. Řekové nazývali olovo molybos, kteréžto jméno odvozují 
někteří spisovatelé z indického názvu mulva, jakž Indové staří označovali kov 
tento. Féničané, vedouce obchod s Indií východnou, poznali vedlé jiných kovů 
i olovo, kteréž hojně v Indii se vyskytuje a spolu s cínem od národu toho po 
celém tehdejším světě rozváženo bylo. Římští spisovatelé rozeznávají dva 
druhy olova: olovo bílé oumbum album) a olovo černé (plumbum nigrům). 
Plinius domnívá se, že prvý druh jest kov, jejž nazývají Řekové kassiteros; olovo 
bílé jest tedy cín, aneb snad též cink; olovo černé byl týž kov, kterýž ještě 
nyní jmenem tím označujeme. Španělsko a Gallie, země bohaté rudami všech
něch téměř kovů, poskytovaly Římanům z dolů svých všecko tehdy užívané 
olovo. Římané věděli, že bývá olovo zhusta stříbronosné, pročež zbavovali 
leštěnec přípravnými pracemi stříbra, kteréž držel. Římané robili z olova 
plechy, jimiž budovy své a lodě pokrývali, roury k vodovodům, jež spájeli 
slitinou cínu s olovem a j. v. Národ tento znal též klejt, a nazýval jej 
struskou olověnou; Římané upotřebovali jej k hotovení náplastů. Suřík čili 
minium sloužil v malířství. Říměnínky z vyšších stavů líčily sevbělobou olověnou 
(cerusa); žíháním barvy této připravovali Římané minium. Řekům i Římanům 
bylo tolikéž známo, že všechny sloučeniny olova působí co kruté jedy.

Alchymikům zdálo se býti olovo nad míru důležitým kovem. Některé 
památné vlastnosti kovu toho, zvláště tíže jeho, tažnost a snadná roztopitel- 
nosť, vábily tajemné tyto badatele neúnavnou silou k ‘ seznání okolností, za 
kterých kov tento zušlechtiti by se dal. Zdálo se jim totiž, že třeba usku- 
tečniti kamenem mudrců toliko malou proměnu, aby změnilo se olovo na kov 
blahorodý. Na cestě té, byt i křivolaké, seznali alchymikové přece mnohé
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vlastnosti olova, kteréž znenáhla přesvědčily je o důležitosti kovu toho. Olovu 
uštědřili jméno Saturna čili Hladoleta snad proto, že je považovali buď za 
kov nejstarší, aneb že přičítali jemu vlastnost, polilcovati neb rušiti zdánlivě 
všechny ostatní kovy, jakováž pověst bájí se o Saturnovi, otci bohův, kterýž po
hltil prý děti své. V době nové byla teprvé důležitost kovu toho náležitě oceněna 
a olovu bylo vytknuto působiště tak rozsáhlé, jakovéž dříve ani tušiti se ne
dalo. Hutná výroba jeho se zdokonalila, poněvadž se zjednodušila, sloučeniny 
kovu toho seznaly se blíže, což pak nemálo rozšířilo spotřebu olova.

Olovo jest v mnohém ohledu popelkou mezi kovy. Vyskytujíc se téměř 
všudež v množství nestejném, vyvolává i v nejpustších krajích čilý průmysl. 
Samorodné olovo jest však vzácnost; jsou známy toliko dva případy, kdy 
takové olovo nalezeno bylo, totiž jednou u Ohlapianu v Sedmihradsku a po
druhé u Bogoslavska na Urále v zlatonosném písku říčném. Že ryzí olovo 
tak vzácné jest, pochopíme zajisté, uváživše jeho slučivost se sirou neb ky
slíkem, která silnější jest nežli u kovů, olovu příbuzných. A skutečně, nej
větší množství sloučenin olověných v přírodě jest složeno bud z olova a síry — 
rudy sirnaté, buď z olova, kyslíku a nějaké kyseliny — rudy kysličnaté. Rudy 
olověné jsou velmi nepravidelně v lůně zemském rozšířeny. Nacházejí se nej
více v starších vrstvách zemských, z vody usazených. Zhusta jsou provázeny 
rudami jiných kovů, u př. zlata, stříbra, mědi, činku, antimonu, železa, arsénu 
a j. v. Tvoří bud žíly, u př. v žule ve Španělsku, v rule ve Freiberku spolu 
s ryzím stříbrem a bohatými rudami stříbrnými a j. v., v prahorné břidle na
Harcu, v Cornwallu, v Nassavsku, v kamenouhelném útvaru v Anglii a Skot
sku; buď plásty v lasturnatém vápenci v Korutanech, v červené naplavené hlíně 
v Missouri a j v.

Nejdůležitějšími rudami olověnými jsou nerosty sirnaté a z těchto na 
prvém místě leštěnec olověný. Leštěnec olověný, galenit, jest sirník olovnatý,

držící 86*57 č. olova a 13*43 č. síry, kromě toho 
někdy O Ol—0*03°/o stříbra. Jest velmi krásně vy
hraněn, bud v krychlích aneb v rozličných spojkách 
soustavy krychlové; nej obyčejnější hráně jsou na 
obr. 61. Jest velkozrný, jemnozrný, vtroušen mezi 
jiné nerosty atd., barvy olověné, lesku silně kovo
vého; štípatelnost jeho jest velmi dokonalá a sice 
podlé ploch krychlových. Tvrdý jest co vápenec,
těžký co železo. Zhusta drží v sobě stříbro, kte
réž pochází z leštěnce stříbrného, jenž vyhraňuje 
se v těchže hřáních co galenit. Čím větší hráně 
tvoří, čím skvělejší jeho lesk, tím chudší bývá 

O braz 61. stříbrem. Jemnozrný, světle sbarvený galenit bývá
nejbohatší stříbrem; tolikéž bývá galenit ze žil 

bohatší stříbrem nežli onen, kterýž pochází z plástů. Čistý galenit jest znám 
též jmenem alquifoux a slouží k vyrábění sprosté glazury, posýpátka atd. 
Leštěnec olověný bývá provázen jalovým kamením, kteréž účinkuje na zko
vění jeho buď nepříznivě (u př. sloučeniny mědi, arsénu, antimonu atd.), any 
kovy tyto s olovem se sloučivše, kov tento znečisťují; buď příznivě (u př. 
ocelek), dávajíce strusku, chránící olovo před kysličením (kyselina křemičitá, 
kysličník hlinitý a vápenatý). Z jiných nerostů sirnatých, kteréž drží olovo 
v sobě, sluší jmenovati: Bournonit, Jamesonit, Wolchit, Boulangerit, Nagyagit 
a j. v. Nerosty tyto drží vedlé olova a síry též měď a antimon a náleží tudíž 
k rudám těchto tří kovů.

Hojně vyskytují se v přírodě též rudy olověné kysličnaté. Nejdůležitější 
ruda taková jest běloba neb cerussit, přirozený uhličitan olovnatý, držící 83*46 č. 
kysličníku olovnatého (77*5 č. olova) a 16*54 č. kyselině uhličité. Nachází-li 
se pomíšen s hlinou, kysličníkem železitýin atd., slově olověná h lína ; kde tato
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hojněji se vyskytuje, u př. na Eiflu, v Altaji, v Španělsku a j. v., slouží co 
ruda olověná neb stříbrná. Běloba vy hranuje se v soustavě kosočtverečné; 
jest lesku voskového neb démantového; jest prosvítavá neb průhledná, oka
zuje dvojlom světla. Bývá bezbarvá, sněhobílá, hnědá, zelená, modrá atd. 
Vyskytuje se buď ve hřáních, vbud beztvárná, spolu s leštěncem, z kterého 
nenáhlým rozkladem povstala, často drží 0 *1 % stříbra, kteréž tolikéž z leštěnce 
pochází. Bývá-li pomíšena uhlím, slově černá ruda olověná. Krásné hráně 
běloby nacházejí se v Příbrami, Stříbře a Bleistadtu v Čechách. Z jiných ne
rostů kysličnatých, kteréž jsou sloučeninami olova, sluší jmenovati Anglesit 
(síran olovnatý), Wulfenit (molybdénan olovnatý), vanadinit (vanadan olov
natý), mimetesit (arsénan a chlorid olovnatý), pyromorfit (fosforečnan a chlorid 
olovnatý), linarit (síran olovnatý a hydrát kysličníku měďnatého), Stoltzit (šélan 
olovnatý), vzácný nerost z Cinvaldu v Čechách.

Dobývání olova jest zhusta spojeno s dobýváním mědi neb stříbra a zá
visí na jakosti rud, jestli jsou kysličnaté neb sirnaté. Dobývání olova pro
vádí se nejčastěji z leštěnce. Leštěnec olověný vypravuje se následovně: 
Především sluší hleděti k tomu, aby ruda olověná zbavila se co možná ne
rostů cizích, olovo znečisťujících; toto však nikdy dokonale se nepodaří, jelikož 
tyto nerosty jsou právě tak těžké, jak olověná ruda. Pak třeba odstraniti ne
rosty, kteréž činí rudu nesnadně roztopitelnou a zkovitelnou (sfalerit, baryt); 
konečně nechť nechá se při rudě tolik jalového kamení, kolik právě tvoření 
dobré strusky vymáhá. Čím dokonaleji mechanické vypravování se provádí, 
tím snáze rudy se zkoví a menší schodek povstává. Vypravování provádí se 
pak ručnou prací na přeběračkách, rudy rozmělňují se ve stoupách, prosívají 
a plaví se známým způsobem. Dobude se tak větších kusův rudných a šlichu: 
na některých místech převádí se všechna ruda v šlich (Příbram, Freiberg).

Hutník zkouší pak v pracovně své, mnoho-li šlichy kovu v sobě drží. 
Iv tomu konci zváží šlich usušený a smíchá jej s černým flusem a malými 
hřebíčky železnými; smíšeními tu naloží do malého kelímku, kterýž přivede 
v pícce znenáhla do červeného žáru. Síra z leštěnce sloučí se částečně s že
lezem a žíravinou, čímž utvoří se struska, pod níž shromáždí se zkověné 
olovo. Králík olověný oddělí se pak od strusky a zváží se. Z váhy jeho a 
z váhy leštěnce sezná se pak poměr, v jakém nachází se olovo v rudě.

Aby dobylo se olovo z leštěnce, k tomu vedou hlavně dvoje cesty: prvá 
cesta spočívá na tom, kterak sé chová železo k sirníku olovnatému a druhá 
opět na tom, kterak vede sobě kysličník a síran olovnatý se sirníkem olov
natým za vysokého žáru.

Zahříváme-li železo dostatečně s leštěncem olověným, povstane sirník 
železnatý a kov se vyloučí, neboť železo ubírá sirníku olovnatému síru. Způ
sob dobývání olova z leštěnce, kterýž zakládá se na upotřebení železa, slově 
srážení.

Když účinkuje kysličník neb síran olovnatý za dostatečného žáru na 
leštěnec, vzniká kyselina siřičitá a vylučuje se olovo; pakli se nachází leštěnec 
v nadbytku, utvoří se též sirník olovičnatý. Tento způsob dobývání olova slově 
pražení.

Srážení upotřebuje se zvláště tehdy, jest-li jalové kamení silně křeme- 
nité, neboť by pražením vzniklo mnoho křemičitanu olovnatého, kterýž nečiní 
na sirník olovnatý. Šlichy rudy olověné smíchají se se zrněným železem 
(litinou, kteráž vlévala se do vody) struskami železnými, kyslíkem bohatými 
a struskami olověnými, kteréž usnadňují roztápění jalového kamení. Smíše
nina tato sází se do pece šachtové. Jest-li leštěnec zároveň rudou stříbrnou, 
slouží co přísada odpadky při dobývání stříbra. Z pece šachtové získá se 
tří zplodin: olovo, lech olověný a strusku.

J a h n o v a  K ron ika  práce. Díl IV . 2 4 .
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Obrazy 62. a) b) znázorňují nám šachtovou pec k dobývání olova. 
B  jest šachta peci, clo níž nakládá se otvorem a ruda s přísadami. CD jest
nístěj, z D  pouští se olovo kapalné do kotle vně pece, O jest trubka dmy
chadla; páry ze šachty jdou komorami, v nichž osazují prášek rudný, do ko
mína T. S předu vyhlíží pec jako na obr. 62. c). Šachtová pec jest 18—20 stop

zvýší, 3 stopy zšíří, shora kulatá neb čtverhranná; 
kychta, nachází se u g (obr. 62. b).

Rudy nakládají se s uhlím v ten způsob do pece,
aby scházely na formové čili zadné, a palivo na prsné
neb předné straně pece. Tím utvoří se před formou 
ze ztrusek kanál, kterýž jde až do prostřed pece; ná

sledkem toho jest nejvyšší žár uprostřed 
pece a stěny pece chrání se před zkázou.

Roztopené zplodiny unikají do ke
límku h (obr. 62. b) a strusky odtékají po 
nakloněné ploše s \ spustem o vede se 
kov do kotle í, kdež odděluje se olovo 
od lechu a sirníku železnatého. Lech 
tuhne dříve než olovo, pročež se od
trhuje, olovo lije se do kadlubů, jichž 
tvar spravuje se podlé příštího upotře
bení olova.

Lech olověný skládá se hlavně ze 
sirníku železnatého a olovnatého, a byl-li 
leštěnec olověný pomíšen kyzem mědě
ným, drží všechnu měď. Lech tento 
praží se v hromadách, čímž spaluje se 
síra, míchá se po té s bohatými stru- 
skami olověnými a zrněným železem a 
roztápí se opět v šachtové peci. Do
bude se tak opět olova, lechu a strusky. 
Olovo zkovilo se s části železem, s části 
účinkem sirníku olovnatého na síran a 
kysličník téhož kovu, jež povstaly pra
žením; struska jest křemičitan želez
natý; lech olověný skládá se ze sirníku 
olovnatého, železnatého a měďnatého. 
K roztápěcí lechu olověného slouží nižší 
pec šachtová. Lech olověný přetápí se 
tak dlouho, až sestředí se v něm tolik 
sirníku měďnatého, že může vzdělávati 
se co kámen měděný.

Nejnověji změnilo se pražení v ten 
způsob, že míchá se leštěnec s železem 
neb kysličníkem železitým a s přísadou 
uhličitanu draselnatého a uhlí; smíše
nina ta roztápí se za dostatečného 
horka. Sirník železnatý, kterýž takto 
vznikl, ostaví se na vlhkém vzduchu 
až se rozpadá, rozdělá se po té s vo
dou na hustou kaši, formuje se na větší 

kusy a užívá se podobně jak kyz železný, k vyrábění kyseliny sirkové. Ky
sličník železitý, vedlejší zplodina z továrny na kyselinu sirkovou, slouží pak 
opět k zkovění rud olověných.

Pražení slouží zvláště při rudách, na křemenité jalové kamení chudých.

Obraz 62. c) šachtová pcc k dobýváni olova.
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K tomu konci praží se leštěnec olověný co šlich v peci pálací a pražená rucla 
(smíšenina ze síranu, kysličníku a sirníku olovnatého) roztápí se buď v peci 
šachtové, čímž dobude se olova, lechu a strusek, aneb zkoví se rudy pražené 
v peci pálací. Jelikož poslední způsob jest jednodušší a podstatu pražení lépe 
znázorňuje, promluvíme o něm několik slov.

Na obraze 63. vidíme pec pálací, jíž užívá se v Anglii k zkovění olově
ných šlichů. F  jest rošt, P  dvířka k topení, T  otvor, jímž sype se ruda na 
prohloubený nístěj B , O otvory pro 
dílo, C kanál, jímž odvádějí se plyny 
a páry do komor zhušťovacícli. Na 
nístěj pece nakládají prvé strusky od 
předchozího díla, plamen rozdělá se na 
roštu a ztuží se, až strusky se rozto- 
pily; načež rozestírá se roztopenina po 
nístěji. Když utvořil se takto nístěj ze 
strusek, nakládají se otvorem T  šlichy, 
rozestírají a obracejí se častěji, aby 
pražení dálo se pravidelně. Pražení
provádí se za tmavorudého žáru. Když obraz 03. oiovčná Pec pálací.
utvořilo se okysličením dostatečné množ
ství kysličníku a síranu olovnatého, zavrou se otvory pro dílo, plamen ztuží 
se s dostatek, aby olovo vespolným působením sirníku na kysličník a síran 
olovnatý zkoviti se mohlo. V prohloubeném nístěji shromažďují se olovo a 
lech. Lech olověný rozestře se opět na nístěji a posype se vápnem, pražení 
děje se znovu při nižším žáru. Když znenáhla naplnila se prohlubenina olo
vem a lechem, vypouští se olovo, oddělí se od lechu, jenž drží měď a lech 
pak roztápí se znovu. Někde praží lech v hromadách, roztopují pak v nízké 
peci šachtové; v ten způsob získá se opět olova, lechu a strusky.

Zhusta spojují se oba tyto způsoby s velikou výhodou, u př. v Příbrami 
při rudách chudších (s 38—44°/0 olova, 9— 1 1 °, o činku, 17— 19°/0 křemene). 
Rudy tyto rozbíjejí a praží se po 9 hodin při stálém přístupu vzduchu a 
míchání, čímž zbavují se největší části síry, po té míchají se s 7— 8 ° / 0 litiny, 
přísadami olovnatými a struskami zkujňovacími, a smíšenina roztápí se v pe
cech šachtových. Nabývá se tu olova, lechu, jenž praží a roztápí se opět, a 
strusky.

Jelikož leštěnec olověný v sobě drží téměř vždy stříbro, vchází toto při 
dobývání olova vždy do tohoto. Olovo w dné  z hutí obsahuje tudíž v sobě 
vždy stříbro, jehož zbavuje se dříve, než jde do obchodu. O tom pojednáme 
obšírně při stříbře.

Z rud kysličnatých dobývá se olova nad míru snadně; nejčastěji slouží 
k tomu konci běloba. Rudy tyto zkoví se v peci pálací; k tomu konci smíchá 
se ruda s drobným kókem a pokryje se struskami. Vysokým komínem docílí 
se záhy dostatečný žár, jímž uskuteční se zkovění.

Klejt olověný, jehož získá se hojně při dobývání stříbra z olova rudného, 
zkoví se bud v šachtových, bud v pálacích pecech, aneb též v ohništích; od- 
kysličenívprovádí se dřevěným uhlím; toto olovo slově pak zkujněné neb měkké.

V Řecku, jižném Španělsku (kol Carthageny a Sierry Mořeny) a kol 
Marsilie, v jižné Francii, nachází se hojně strusek olověných, které svědčí 
o tom, jak čile v hutích druhdy olova se zde dobývalo. Strusky ty drží 
v sobě 6 — 10°/o olova a někdy až 3 ° / 0 stříbra. V novější době povstalo 
několik společností, kteréž zabývají se dobýváním olova a stříbra z těchto 
strusek.

Nejvíce olova dobývá se v Evropě. R. 1865 dobylo se v tomto země
dílu 4,884.100 centů olova; výroba tato rozdělí se na jednotlivé kraje ná
sledovně:

24*
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Španělsko dobylo 1,695.000 centů,
Anglie „ 1,380.000 „
Francie „ 820.000 „
Prusko „ 403.000 „
Rakousko „ 118.000 „
Belgie „ 107.000 „
Sasko „ 850.000 „
Nassavsko „ 47.000 „
Itálie „ 36.000
Rusko „ 15.000

Nejbohatší země olovem jsou Španělsko a Anglie. Olovo anglické při
chází do obchodu v cihelkách tvaru a váhy různé; v cihelky tyto bývají vtla
čeny znaky. Nejčistší a nejtažnější olovo anglické slově čištěné (refined-lead), 
druhy špatnější drží v sobě měď, antimon, arsén, cink a sledy síry a stříbra. 
Španělské olovo prodává se v podlouhlých cihelkách, kteréž jsou čistoty 
stejné a nesou jména španělská; druh, kterýž má u př. znak: Linares, slově 
olovo černé. Rakouské olovo jest výtečné jakosti, nejčistší pochází z Korutan; 
méně čisté jest olovo uherské a české. Nejvíce olova rakouského dobývá se 
v Korutanech, neboť výroba země této obnáší 44° /0 veškeré výroby rakouské. 
V Rakousku dobývá se as na 140 místech ruda olověná. V Korutanech na
chází se leštěnec olověný, kterýž stříbra nedrží; nejznamenitější olověné hutě 
jsou zde Bleiberg, Kappel a Rajbl. V Čechách dobývá se olova u Stříbra a 
Bleistadtu, toto olovo jest prosté stříbra. Rudné olovo dobývá se v Příbrami 
a Jáchymově; v Příbrami dobyla se r. 1865: 3781 centů olova měkkého, 
16.906 centů klejtu obecného a 12.660 centů klejtu červeného, úhrnem v ceně 
314.023 zlat. V Jáchymově dobylo se téhož roku 917 centů 90 liber olova. 
Cent olova prodává se za 14 zl. 85 kr.

V severně Americe dobývá se též velmi mnoho olova; do roka dobývá 
se zde průměrně 500.000 centů. Leštěnec olověný jest zde velice rozšířen, 
zvláště v státech: Missouri, Illinois, Iowa a Wisconsin. Jižná Amerika jest 
až posud chudá na rudy olověné. Větší hojnost leštěnce olověného vyskytuje 
se pak ještě v Austrálii a zemi Van Diemenově.

Olovo prodajné není čisté, nebot drží v sobě různé množství kovů 
cizích, kteréž umenšují jeho tažnost a váhu a zvyšují jeho tvrdost a pevnost. 
Nejobyčejnější znečistěniny jsou vedlé sledů stříbra měď a antimon, řidčeji 
arsén, cink (nejvýše l ‘5°/0), železo, nikl, vismut a síra. Zhusta bývá olovu 
přimíšen kysličník olovičnatý, kterýž jest tažnosti jeho na ujmu.

Čím čistší olovo, tím jest těžší a měkčí. Nejčistší olovo dostane se, 
pálí-li se dusičnan olovnatý a odkysličí-li se zbývající kysličník olovnatý 
uhlím a uhličitanem sodnatým; aneb rozpustí se olovo prodajné v kyselině 
dusičné, k roztoku přileje se kyselina sirková a sušená sraženina síranu olov
natého pálí se se sodou a uhlím.

Olovo jest kov v té míře tak obyčejný, že každý zná dosti úplně jeho vlast
nosti. Má barvu šedou, málo namodralou, na čerstvém průřezu silný lesk kovový, 
jest měkké a píše na papíře. Byvši déle v rukou drženo, dodává prstům 
zvláštního zápachu. Není zvučné; tažnost jeho jest malá, tím větší jest však 
kujnost. Olovo poskytuje proto drát nepevný, byť i tenký, vzdělává se tudíž 
raději na plechy.

Robení plechu olověného jest umění prastaré. Homér vypravuje, že bylo 
brnění Agamemnonovo ozdobeno lístky olověnými. Pausanias tolikéž líčí, že 
'knihy slavného dějepisce řeckého Hesioda byly psány na deskách z kovu toho. 
Dio Cassius učí nás, že konsul římský Hirtius, byv obléhán v Modeně, poslal 
list Decimu Bratovi, kterýž psán byl na plechu olověném; týž Říman odvětil 
Hirtiovi také na plechu olověném. Mňžeme-ii k slovům Plinia víry přiložiti, 
byly veřejné listiny římské uloženy ve svazcích, jichž listy byly olověné.
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V Anglii objevily se desky olověné, na nichž vryty byly nápisy z času císaře 
Domitiana. Vše to dokazuje, že staří již záhy znali robiti z olova desky, 
na nichž buď psali, aneb jimiž přikrývali pomníky své.

S počátku slévalo se olovo na desky kamenné neb dřevěné, posypané 
pískem; jelikož však v ten způsob nezíská se desek stejně tlustých a dosta
tečně tenkých, slévalo se olovo na látku vlněnou, což provozovalo se ještě 
v minulém století, kdež počaly plechy olověné robiti se ve válcovnách.

Obraz G4. Válcovna olovená.

Když použije se k robení plechu válcoven (v. obr. 64.), slévá se dříve 
olovo na tenké desky. Nyní se zdokonalilo slévání desek takových v té míře, 
že docházíme pleehů stejně tlustých a tak pravidelných jediným sléváním, jako 
dříve válcovnami. Nyní slévá se olovo na desky z kamene jemnozrného, měkkého. 
Desky takové rozřeží se na více kusů a válcují se po té. Staly-li se plechy 
tenšími, potírají se olejem, položí se jich více nad sebou a válcují se opět. 
Hotový plech okrajuje se a svíjí se. Olověný plech plátuje se někdy cínem. 
Nejtenší lístky válcovaného olova šlovou plumbiol, folie olovená neb olovo 
tabákové.

Tenkými lístky olověnými vykládají se uvnitř krabice na čáj. Těmitéž 
lístky chrání se v Anglii příbytky před vlhkostí. Desky olověné přibijí se 
malými hřebíčky měděnými na stěnu a teprvé na tyto desky přilípne se 
čaloun; vlhkost pak nemůže nikterakž touto chránící vrstvou proniknouti.

Z olova robí se nyní též hojnost drátu velmi různé tlouštky. Dráty 
takové upotřebují zahradníci, lesníci, továrníci pian, tkalci na stavu Jacquar- 
dově, ranlékové a j. v.

V Anglii a vůbec nyní ve všech státech robí se koule olověné do ručnic vytla
čováním. K tomu konci slouží zvláštní stroj, jímž tlačí se z olova válečky, 
kteréž chytá jiný stroj a vtlačuje je do dutin kadlubu, čímž nabývají patřičné 
podoby. Švy odstraňují se z koulí tolikéž zvláštním strojem, po té dávají se 
koule do sudu, kterýž otáčí se kolem osy své; trouce se o sebe nabývají 
koule náležitého tvaru. Tímto způsobem získají se koule prosté bublinek, 
kteréž koule slévané v kadlubech v sobě vždy chovají.

Z olova hotoví se též roury k vodovodům a plynovodům. K tomu konci 
slévají se nejprvé roury o stěnách tlustých, načež protahují se na jádře neb 
roubíku ocelovém provlakem ocelovým. Roury takové šlovou tažené. Roury 
delší dvou šáhův nedají shotoviti se tažením, jelikož j<est odstraňování jader 
z vnitřku jich prací obtížnou. V novější době nestrká se více jádro s rourou 
provlakem, nýbrž jádro upevní se důmyslně uprostřed otvoru provlačného a 
roura prochází sama otvorem mezi jádrem a stěnou provlaku; v ten způsob
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bylo lze shotoviti roury až 1 0 0  stop zdélí. Za naší doby nahradily se tažené 
roury úplně rourami tlačenými. Roury tyto hotoví se podobným způsobem, 
jak trouby hliněné. K tomu účeli slouží stroj, kterýž v hlavných rysech jest 
stříkačka, naplněná olovem, z něhož roura tlačena býti má; pístem vytlačuje 
se olovo ze stříkačky, avšak před otvorem stříkačky, v prodloužení osy její, 
jest umístěno jádrp, jehož průměr menší jest průměru ústí stříkačky. Vytla
čené olovo jeví se tudíž co roura, jejíž vnější průměr rovná se otvoru stří
kačky a vnitřný průměru jádra neb roubíku. Roury vytlačují se za studená 
neb za horka. Mají-li za studená se tlačiti, béře se k tomu konci litá, 
1—3 stopy dlouhá roura, jejíž stěny jsou 2—3 palce ztlouští; roura ta všoupne 
se do železného dutého válce, který slově kadlub a vytlačuje se úzkým ústím 
válce lisem vodným. Tloušť stěny tlačené roury obnáší 1 —2 čárky, průměr 
její zůstává týž co dříve. Tlačí-li se roury za horka, zahřívá se vně kadlub, 
až olovo se roztopí uvnitř, vyšedši však ústím kadlubu, ztuhne, což stává se 
chladičům zvláštním, kolem ústí kadlubu umístěným. Tlačení za horka nevy- 
máhá tolik síly pudné co tlačení za studená, doléváním roztopeného olova 
dovnitř kadlubu lze dáti rouře libovolnou délku.

Olovo roztápí se teplem 335° a vře v bílém žáru; ochlazením hráni 
v pravidelných osmistěnech. Nízká teplota, jíž olovo se roztápí, usnadňuje 
slévání různých předmětů z kovu toho; avšak upotřebení olova v slévařství 
vadí velice jiné vlastnosti kovu toho, totiž měkkost a nepevnosť jeho. Oby
čejně slévají se z olova broky a koule, pak různé desky k hotovení plechu 
olověného.

Hotovení broků jest výkonem velmi zajímavým, neboť nevymáhá nijakých 
kadlubů, any broky jsou vlastně ztuhlé kapky olověné. Olovo byvši roztopeno 
a svýše v kapkách sléváno, tuhnouc nepřijímá tvar kulovitý; třeba tudíž sliti 
kov tento dříve s několika tisícinami arsénu, čímž lépe se zrní a stává se 
tvrdší. Množství arsénu spravuje se podlé jakosti olova; nejčastěji přičiní se 
0*3—0*8°/o arsénu. Drží-li olovo antimon, vymáhá více arsénu nežli olovo 
měkké. Arsén přičiní se buď co kov aneb co sirník; z olova zhotoví se bud 
arsénem bohatá slitina, kteráž přičiní se pak po částech k olovu, jež zrniti 
se má, aneb arsén přičiňuje se ihned k olovu roztopenému. K tomu konci 
roztopí se olovo v litinovém kotli; povrch jeho pokryje se roztopeným lojem, 
kterýž zabraňuje okysličování olova; po té přidává se realgar neb sirník arsé- 
ničitý a kovem roztopeným ustavičně se míchá. Na povrchu olova vytvoří se 
struska, kteráž odnímá se železnou lžicí; poslední strusky, kovem bohaté, po
užívá se co cedníku, jímž olovo pří zrnění protéká. Přičiní-li se ryzí arsén 
neb kyselina arsénová, pokrývá se roztopené olovo práškem uhelným a horko 
ztužuje se do červeného žáru. Arsén obaluje se hrubým papírem a v košíku 
drátěném vnáší se do roztopeného kovu, jímž po té pilně se míchá.

K zrnění olova používá se pánve plechové o rovném dně, kteráž slově 
též kadlubem na broky; dno její jest sítovitě provrtáno okrouhlými otvory, 
kteréž mají vesměs stejný průměr. Kdyby olovo slévalo se do kadlubu toho, 
docílilo by se broků vejčitých a nikoliv kulatých. Proto dává se do pánve 
pórovitá hmota, kteráž jest k stěnám přiložena a udržuje v roztopeném olovu 
takovou teplotu, že neprotéká pórami ani příliš rychle, ani příliš pomálu. 
K tomu hodi se nejlépe oškrabky neb strusky, jež sňaly se s povrchu rozto
pené slitiny olova s arsénem. Kov roztopený razí si dutinami oškrabků dráhu, 
protéká nenáhle otvory ve dně pánve a spadává co koule. Teplota roztopeného 
olova spravuje se podlé velikosti broků; u větších broků má býti taková, že 
jí stéblo slámy sotva zhnědne. Výška, jíž broky padati mají, spravuje se 
tolikéž podlé velikosti broků. Pro nejmenší broky stačí výše 120 stop, pro 
hrubší třeba výše až 180 stop. K tomu konci staví se vysoké věže, na jichž 
vrchu nachází se pánev; namístě věží slouží někdy šachta opuštěná neb hlu
boká studeň. Olovo padajíc tuhne a utuhlé broky zachycují se v nádobě
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vodou naplněné, v níž jest 0*025°/o sirníku sodnatého rozpuštěno, kterýmž 
změní se povrch broků v sirník olovnatý, jímž dalšímu okysličování mez se 
klade. Jestli nad vodou plove vrstva lojová, as stopu ztlouští, není třeba sta
větí věže takové výšky, jakž prve jsme naznačili.

Někde používají k robení broků síly odstředivé. Na dřevěnou desku, 
kteráž upevněna jest na kolmém hřídeli a jejíž kraj opatřen jest mosazným, 
provrtaným plechem, nalévá se roztopené olovo; deska otáčí se tak rychle, 
že na kraji opisuje dráhu až 1000 stop v minutě. Kov uniká otvory v plechu 
mosazném a padá na stěnu plátěnou, kolem desky upevněnou; zrna jsou stejně 
veliká a velmi pravidelná. Kapky olověné ztuhnou proudem vzduchu, kterýž 
nachází se tolikéž v pohybu odstředivém.

Broky nejsou rovné velikosti, byt i pocházely z téhož kadlubu. Zdá se, 
že střed kadlubu poskytuje větší broky nežli okraj, kolem jehož nachází se 
žhavé uhlí. Broky třídí se tudíž sítem o kruhových otvorech. Obyčejně jsou 
dvě síta nad sebou upevněna. Broky různé velikosti jsou označeny čísly; po
číná se tříditi číslem 0 ; ve vrchném sítě jsou otvory pro číslo 0  a ve zpodném 
pro číslo 1. Místo sít užívá se též Pídících strojů, kteréž spočívají na témže 
základě. Když jsou broky roztříděny, třeba odstraniti ještě zrnka nekulatá a 
nepravidelná. K tomu konci užívá se nakloněné plochy, na jejíž stranách na
cházejí se žlábky. Kulatá zrna padají do truhlíku zdola umístěného, zrnka 
nepravidelná zůstavují se v žlábcích aneb spadávají stranou do jiných truhlíků.

Posléze leští se broky. K tomu konci dají se do sudu, kterýž otáčí se 
kolem osy vodorovné; v sudě nalézá se tuha. Broky trou se o sebe do té 
doby, až jsou hladké a lesklé. Na místě tuhy užívají v Anglicku rtuti a 
amalgamu cínového, čímž nabývají zrnka barvy bílé. Ztráta olova při hoto
vení broků obnáší až 2 °,0.

Obyčejně hotoví se deset různých čísel broků, nejhrubší mají číslo 0, 
nejmenší č. 9  a 1 0 . Nejmenší šlovou broky ptačí.

Dříve slévaly se též koule do pušek. K tomu konci sloužil železný, 
z dvé částí složený kadlub; v každé části byla dutina pro půl koule. Zhusta 
měl kadlub podobu kleští, jichžto hlava obsahovala vlastní kadlub, kdežto 
držadla sloužila k otvírání a zavírání jeho. Z dutiny kadlubové šel vzhůru 
úzký otvor, kterýž ústil se v nálevku. Zřídka nacházelo se více dutin kulových 
v jednom kadlubu. Při slévání bylo třeba i nálevku naplniti olovem, jinak byla 
by se vytvořila v kouli dutina. Tytlík tento ustřihl se kleštěmi. Lité koule ne
mají těžiště ve středu, jelikož zhusta chovají uvnitř bubliny, pročež jsou koule 
ty nestejně těžké; z té příčiny přestaly koule se slévati a vytlačují se raději 
ve zvláštních strojích. Nejmenší koule šlovou srnčí. Pro tažené pušky uží
vají se koule zašpičatělé, kteréž mají v rozličných zemích tvar velmi různý; 
promluvíme o nich, až budeme popisovati střelnou zbraň.

Olovo okysličuje se ve vzduchu vlhkém nad míru rychle, avšak toliko 
na povrchu; ztrácí pěkný lesk kovový a povrch jeho stává se šedý, což po
chází od kysličníku olovičnatého. Ve vzduchu, prostém kyseliny uhličité, ne
porušuje se olovo. Nad míru důležité jest stopovati, kterak chová se olovo 
ve vodě, jelikož užívá se hojně olověných rour k vodovodům. Kde stýká se 
olovo v téže době s vodou a vzduchem, utvoří se rychle vrstva bílého hydrátu, 
kysličníku olovnatého, kterýž často hraní v bílých, lesklých lupéncích; tento 
kysličník rozpouští se ve vodě dosti snadně. Čistá neb dešťová voda roz
pouští tudíž čásť olova, kteráž působí co krutý jed. Tvrdá voda nerozpouští 
tolik olova co měkká. Voda bohatá sádrou a uhličitanem vápenatým roz
pouští nejméně olova. Nejvíce olova rozpouští voda, v níž nacházejí se hni
jící ústrojné látky. Plech olověný, stýkající se s dřevem, rozežírá se z té 
příčiny velmi rychle. Není tudíž dobré, užívati rour olověných k roztříďování 
vody ve větších městech. Když jsou roury olověné uvnitř dobře pocínované, 
není nebezpečí tak veliké; jest-li však vrstva cínu nestejná, jsou-li tudíž
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některá místa olova cínu prosta, rozpouští voda olovo rychleji nežli dříve, 
jelikož olovo stává se vedlé cínu kladně elektrické, čímž rychleji se kysličí. 
Když nacházejí se olověné roury ve spojení s rourami železnými, jest okysli
čování olova nenáhlejší, jelikož proud elektrický mezi olovem a železem jest 
slabší. Kyselinou solnou neb sirkovou nerozpouští se olovo téměř pranic, 
jelikož síran a chlorid olovnatý vytvoří na povrchu olova vrstvu, kteráž jest 
skorem nerozpustná.

Olovo účinkuje co jed sice nenáhle, avšak tím krutěji. Ať pohledneme 
na kterýkoliv předmět olověný, každý skrývá v sobě hrozného nepřítele zdraví 
našeho. Páry, které vystupují z roztopeného olova, prášek olověný, který 
naplňuje prostory, kde robí se předměty olověné, částečky kysličníku olovna
tého, jež rozpouštějí se v tekutinách kyselých, zvláště ve víně, octu a j. v., 
jež přechovávají se v nádobách olověných, tuky a pokrmy, jež připravily se 
v obecném zboží hrnčířském, jehož glazura pochází od kysličníku olovnatého, 
každodenně otravují tisíce lidí, zavdávají příčinu k bolestným nemocem, jež 
nezřídka končí se nelítostnou smrtí. Zvláště sluší obrátiti pozornost k nádobí 
hrnčířskému, jehož povrch opatřen jest glazurou olovnatou. Chudší třída obe
censtva užívá bohužel hojně takového nádobí, jsouc nucena tak činiti, jelikož 
nádobí to jest laciné. Glazura tato jest snadně porušitelná zvláště kyselými 
tekutinami, tukem ztuchlým a j. v. Patříme-li dovnitř takového nádobí, shle
dáváme je za nedlouhý čas zbavené vší glazury, a kam poděla se tato? Roz
pustivši se v potravě stala se naší otravou. Na místě hrnčířského zboží mělo 
by obecenstvo opatřiti sobě raději železné zboží emailované, kteréž jest úplně 
neškodné.

Jelikož jest olovo tak nebezpečné, nemělo by se ho užívati nikdy o sobě. 
Z té příčiny slouží na místě nádobí olověného nyní nádobí zhotovené ze sli
tiny cínu s malou přísadou olova. Druhdy oslazovala se vína kyselá klejtem; 
avšak porušování toto bylo nad míru trestuhodné, neboť víno takovévjest krutý 
jed. Čistění lahví nemělo by se tolikéž prováděti pomocí broků. Často stává 
se, že něco olova zbývá na dně lahví, rozpustí se v tekutině, v láhvi pře- 
chované, a tato po té jest velmi jedovata.

Kterak poznává se otrávení olovem? Osoba olovem otrávená trpí nad 
míru bolestné řezání ve střevách, dáví často, nemůže spáti, jest bledá, cítí 
třesení v údech atd. Nejvíce trpí otrávením tímto malíři, jižto užívají běloby 
olověné a olejů smíšených s klejtem. Proti otrávení takovému užívá se hořké 
neb Glauberovy soli a sirných lázní; jest-li otrávení prudší, užívá se dávivých 
prostředků; není-li lékař přítomen, může se s prospěchem užíti bílku, mléka, 
mýdelné vody a slizných nápojů.

Ačkoliv účinky olova jsou zhoubné, užívá se množství kovu toho k pře- 
různým účelům. V mnohých případech nedá olovo se nahraditi kovem jiným. 
Plechy olověné užívali se dříve k pokrývání budov. Známé jsou v tom ohledu 
pověstné komory olověné v Benátkách, kdež za časů republiky přechovávali 
se političtí vězňové. Z plechů olověných hotoví se rozsáhlé olověné komory, 
v nichž robí se anglická kyselina sirková. Stavění komor těchto bylo dříve 
prací nad míru nesnadnou. Plechy jednotlivé spájely se pájkou obecnou, se
stávající z cínu a olova, kteráž jest však snadně porušitelná kyselinou sirkovou, 
pročež byly časté opravy komor nezbytné, čímž výroba této kyseliny nesmírně 
se zdražila. Hleděla se tudíž pájka obecná nahraditi jinak. Jakýsi Desbassyns 
z Richemontu vymyslil k tomu konci následující spájení: tanula mu na mysli 
myšlénka, zdaž nedaly by se desky olověné spájeti pouze jen olovem v ten 
způsob, aby desky se k sobě přiložily a mezery by naplnily se roztopeným 
olovem. K tomu konci použil žáru, kterýž vzniká hořícím vodíkem a sestrojil 
zvláštní dmuchavku, jíž spájení olova provádí se velmi rychlým a snadným 
způsobem. Pěkný vynález tento vykonal již velikých služeb průmyslu. Nyní 
dají se shotoviti tabule olověné nesmírné velikosti. Kotle a pánve, v nichž
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odpařují se kyseliny neb roztoky solné, hotoví se v každé velikosti jediné 
z olova. Z olova hotoví se tudíž velké nádoby, v nichž soli se vyhraňují 
(u př. kamenec), pánve na tekutiny, kteréž měd rozpouštějí, Taylorovy hado- 
vité roury k topení kotlů parou atd. Obrázek 65. znázorňuje nám, kterak 
předměty olověné pomocí plamene vodíkového se hotoví.

Obraz 05. Spájení olova plamenem vodíkovým.

Kteraké olovo dává slitiny s různými kovy, o tom jednali jsme již při 
antimonu, mědi a cínu.

Viděli jsme, jak veliké služby poskytuje člověčenstvu olovo samo o sobě, 
ne menší jsou služby, kteréž vykonávají sloučeniny kovu toho, než však na 
místě tomto pomlčíme o nich, neboť setkáme se s nimi ještě později. Když 
budeme jednati o výrobě skla a zboží hrnčířského, setkáme se s klejtem neb 
kysličníkem olovnatým, s kysličníkem olovičitým budeme zabývati se při zá
palkách, s bělobou olověnou a barvami jinými kovu toho pobavíme se v od
dílu o dobývání některých barev nerostných. Ze solí olověných dobývá se 
uhličitan, chróman a octan olovnatý na veliko.

Jelikož důležito jest, kterak olovo v roztocích se poznává, ano je (u př. 
víno) zhusta porušuje, promluvíme krátce o předmětu tom. Když přičiníme 
do roztoku soli olovnaté něco vody sirovodíkové, zčerná tento a nenáhle 
usazuje se sraženina sirníku olovnatého. Hořká sůl poráží roztoky olov
naté bíle, chróman draselnatý žlutě (žluť chrómová), jódidem draselnatým 
poráží se tolikéž žlutě.

Rt uť .
Podivná to látka! Každý snad viděl ji a stopoval s napnutým duchem 

památné vlastnosti její. Rtuť jest mezi všemi kovy jen jakousi výminkou. 
Kdož by byl soudil před věky, že tato látka tekutá a stříbrolesklá, kteráž 
rychle se vypařuje a s jinými kovy hojně tekutých a polotekutých slitin 
tvoří, náleží mezi kovy? Lidé patřili na ni vezdv jen s nedůvěrou, nebot 
mněli o ní více, nežli skutečně jest. Sebravše úplně veškeré známosti své 
o kovech a porovnávajíce je s vlastnostmi rtuti, nacházeli tu neshodu, tam 
opět souhlas. Rtuť zdála se jim vězeti všudež a což divu, že domnělému 
všudybylu tomu přezděli alchymikové Merkuriem (3 )!

Zajisté nemýlíme se, že rtuť náleží ke kovům, jež byly člověčenstvu nej
dříve známými. Nasvědčuje tomu mnoho okolností, zvláště případ ten, že vy
skytuje se samorodá a rudy její snadným způsobem dají se zkoviti. O době, 
kdy rtuť poprvé objevena byla, panují temné toliko domněnky. Spisové zá
kona starého a Homerovy zpěvy mlčí o rtuti. Zajisté by ve spisích těchto
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byla zmínka o látce tak vzácné a památné, kdyby byla tehdy známa bývala. 
Římané a Řekové znali již dobře rtut a vlastnost její; oni rozeznávali dvé 
druhů kovu toho, totiž: rtut samorodou (argentum vivum) a rtut z r u d d o 
bytou (Jiydrargyrum). Rtut samorodá těžila se v některých dolech ve Špa
nělsku. Již Římanům byly některé vlastnosti kovji toho nápadné, zejmena její 
kapalnost a neobyčejná hutnost, kteroužto poslední vlastnost vyjádřovali slovy, 
že všecky látky na ní plovou, vyjímajíc zlato, ješto v ní se potápí. Rtut do
bývala se z rumělky (cinnabaris) podobně jak nyní. Dioskorides, výtečný lékař 
řecký, popisuje následovně dobývání rtuti z rudy této: „Do hliněného kelímku 
umístí se železný talíř, naplněný zemí, kteráž drží rumělku, pak upevní se nad 
kelímkem alambik a skuliny zamaží se hlinou; konečně rozdělá se kolem pří
stroje toho plamen. Rtut, vypařujíc se, vchází do alambiku, kdež ochlazuje 
se a nabývá tvar rtuti samorodé.“ Plinius popisuje práci tuto téměř těmitéž 
slovy. Jinak dobývalo se rtuti též následovně: rumělka rozetírala se s octem 
v nádobě měděné tak dlouho na kaši, až se rozložila; rtut se vyloučila a síra 
sloučila se s mědí. Rtut čistila se tehdy v ten způsob, že vyrobil se amalgam 
zlatový, kterýž lisoval se skrz kůži neb plátno; tím způsobem dobývalo se 
též zlata. Rtuti používali Římané k přemnohým účelům; zejmena sloužila 
k pozlacování stříbra a mědi, pak k dobývání zlata. O sloučeninách rtuti bylo 
známo, že jsou jedovaté; některé sloužily v lékařství.

Ve středověku byla rtut předmětem nesčíslných prací alchymikův. Její 
vysoká hutnost, kapalnost a vlastnost, měniti se v páry, přivedly alchymiky 
k myšlénce, že by dala se proměniti ve zlato, kdyby poštěstilo se zničiti její 
těkavost, aneb kdyby jí (merkuru) dovedli přistřihnouti křídla, jakž v květnaté 
mluvě své se vyjadřovali. Oni považovali skutečně rtut aneb nějakou jí po
dobnou ideálnou látku co součást podstatnou všechněch kovů. Podlé blouzni
vých snů svých domnívali se, že kovy skládají se ze síry a soli, jež rtutí na
bývají teprvé vlastností význačných pro kovy; sůl a síra tvoří prý tělo kovů 
a rtut jich duši. Rtut samorodá byla podlé náhledů jich pomíšena se solí a 
sirou; neúnavnou prací alchymikovou bylo odděliti ji od těchto látek. Snaha 
tato vedla k nesčíslným pokusům, z nichž sice žádný žádaného cíle nedostihl, 
jimiž však rozšířila se známost rtuti a seznali se sloučeniny látky této. Na 
cestě té seznali alchymikové mnohé pamětihodné vlastnosti rtuti; my zde po
jednáme toliko o jedné, kterážto měla neobyčejný vliv na vývoj chemie. Již 
alchymik Eck ze Sulzbachu pozoroval, že rtuť, byvši žíhána, polilcuje jakousi 
látku ze vzduchu a mění se v látku červenou čili mercnrius praecipitatus 
per se (kysličník rtutnatý); ztuží-li se žár, rozloží se látka červená a vydává 
zvláštní plyn a rtuť, Lavoisier, hvězda prvé velikosti na obzoru chemie, na
učil nás plyn tento chytati, vysvětlil nám tvoření se oné červené látky ze rtuti 
a onoho plynu a nazval plyn tento oxygenium čili kyslík. Známost kyslíku, 
vlastností a sloučenin jeho s ostatními prvky stala pak se základem moderně 
chemie. Chemia byla před Lavoisierem labyrintem, z kteréhož málo který 
vynikl na světlo; velikán tento podal však každému niť Ariadninu, pomocí jíž 
nemine se úspěchu žádoucího. Kdežto dříve byla chemia říší podvodů mimo- 
volných i zúmyslných, stala se nyní dobroditelkou člověčenstva. Rtuť byla též 
látka, jíž použilo se k hotovení teploměrů a tlakoměrů; lučebníci jí použili 
k zachycování plynů. Nesmírný pokrok nauk přírodných a vzlet, jakéhož 
lidský duch získal známostí přírody, nebýval by zajisté možný, kdyby rtuti 
bylo se nedostávalo. Byt i přímo jsme se se rtutí nestýkali, cítíme přece veliká 
dobrodiní její.

Rtut náleží ke kovům poměrně vzácným. Ryzí rtuť vyskytuje se v ma
lých kapkách vtroušena mezi rumělkou neb jalovým kamením. V Lůneburku 
nachází se rtut samorodá v písčité hlíně. Nejdůležitější ruda rtutěná jest 
rumělka neb cinnabarit. Rumělka jest sirník rtutnatý, kterýž drží 86*2% 
rtuti. Když jest prosta cizích hmot, vyhraňuje se v klencích; častěji vyskytuje
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se ve větších kuších, ješto jsou v lomu jemnozrné, jemně vláknité atd. Když 
jest smíšena s hmotami hlinitými, nese různá jména, u př. ruda ocelová, ko
rálová a cihlová; bývá-li pomíšena zvláštní solnatou hmotou, slově ruda jaterná. 
Rumělka vyskytuje se v prahorných břidlicích, kdež tvoří žíly a kabany, ve 
vrstvách silurských a devonských jest zvláště hojna; provází zhusta rudy železné 
(u př. Hořovice a Eisenerz ve Štýrsku), vyskytuje se též v permském útvaru atd. 
Rumělka nachází se spolu s vápencem, křemenem, pyritem, sideritem atd. Jest 
nejdůležitějtí rudou rtutěnou v Idrii, Almadenu, Kalifornii a na Korsice. 
K vzácnějším rudám rtutěným sluší počítati amalgam, arquerit (drží 8 6 *6 %  
stříbra), kcilomel čili chlorid rtutičnatý, selénit a jóclid rtuťnatý. Též vy
skytuje se v některých rudách stříbrných, zvláště v Proustitu (2— 15%), 
z nichž dobývá se u př. v Uhřích.

V přírodě vyskytuje se rtuť jen po řídku. Nejvíce rtuti dobývá se ve Špa
nělsku. Starobylé doly Almadenské, v nichž dělali již Karthaginenští, poskytují 
kovu toho do roka as 20,000 centů. V Rakousku nachází se rumělka na více 
místech, zvláště v Uhřích, Čechách a Krajině. V Uhřích vyskytuje se na 
žilách rud stříbrných a měděných. Nejznamenitější náležiště její v této zemi 
jsou: Šfávnice, Křemnice, Rožnov, Slaná a Poráč. U Slané a Poráče nachází 
se hojněji stříbrná ruda, v které nachází se rtuť spolu s cinkem, železem, 
mědí, antimonem a sirou; rudy této užívá se k dobývání rtuti a mědi.
V Čechách vyskytuje se rumělka na více místech, zvláště u Schonbachu, v zá- 
padném Ruclohoří, vtroušena ve svor, pak ve vrstvách silurských s rudami 
železnými u Svaté, Březiny a Jedové hory u Hořovic; poslední naleziště po
skytuje rumělku poněkud hojněji, pročež z ní se těží od času k času několik 
centů rtuti. Nejznamenitější doly rumělkové nacházejí se v Idrii v Krajině.
V dolech těchto dobývá se rumělky již od konce XV. věku. Rumělka vysky
tuje se zde pomíšena se smolnatou látkou, idrialztem, a slově ruda jaterná; 
ve skulinách a dutinách skalných byla nalezena též rtuť samorodá, Rumělka 
vyskytuje se též ještě v Bukovině, Banátě, Sedmihradsku, Štýrsku a Ko
rutanech. Roku 1865 dobylo se v Rakousku 4197*34 centů rtuti v ceně 
564,742 zl.

V Americe nacházejí se bohaté doly rtutěné v Mexiku, Chili a Kali
fornii. V Sibiři nachází se rumělka spolu se zlatém v naplavené zemi kolem 
Jekaterinenburku, Berezova a Miasku. V Číně, Nepalu, Tybetu a Japanu do
bývá se rtuť již od nepamětných dob. Veškerá výroba rtuti obnáší ročně as
61,000 centů (z toho v Kalifornii 35,000 centů):

Dobývání rtnti. Rtuť dobývá se toliko z rumělky, jelikož rtuť samorodá 
řídce se vyskytuje, pročež jen na málo místech přivádí se k užitkům. Rtuť 
dobývá se z rumělky buď pražením ve zvláštní peci, čímž za dostatečného 
přístupu vzdušného síra shoří a rtuť odtěkává; rtuťné páry zhušťují se pak 
v přiměřených prostorech (Idria, Almaden); buď překapováním s přísadou 
vápna, čímž zplodí se sirník vápenatý a sádra (Porýnsko), aneb s přísadou 
okují železných (Hořovice), kdež vzniká sirník železnatý a kyselina siřičitá.

Pražení rudy rtutěné může prováděti se ve šťádlách, pecech šachtových 
a pálacích.

Rtuti dobývá se pražením ve štádlách toliko na jednom místě (Stará 
Voda) na Slovensku. Mají zde stříbrné rudy, jež drží v sobe značné množ
ství rtuti. Ve zdech šťádel nacházejí se asi 6 — 8  palců od půdy vzdálené 
otvory pro přístup vzduchu. Ruda nasýpá se do šťádel následovným způ
sobem : Půda šťádla posype se až k otvorům pro přístup vzduchu drobnačkou, 
na tuto nakládají se pražené rudy, kteréž ještě něco rtuti drží; nad obě 
vrstvy přichází palivo (uhlí dřevěné a dříví); nad palivem umístí se ruda 
málo pražená z předchozí kampaně a teprvé na tuto přijdou pražené šlichy 
rtutěné rudy; posléze posype se hromada nejlepšími rudami tím způsobem, 
aby měla podobu neckovitou, načež rozdělá se oheň. Sirník rtuťnatý rozkládá

25*
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se, měně se v kyselinu siřičitou a rtutěné páry, kteréž zhušťují se ve vyšších 
a chladnějších vrstvách hromady. Aby vyšší vrstvy příliš se neoteplily, udržují 
se nasypáním nových rud ustavičně ve chladnu. Po tří týdnech zhustí se tolik 
rtuti, že kampaň jest ukončena. Ruda, v níž rtuť se zhustila, pozorně se od
jímá, nakládá se na síta, na něž ustavičně voda přitéká, čímž jemný šlich s rtutí 
se smývá do kádě vodou naplněné. Šlich vyndává se po částkách z kádě, pro- 
třásá se ve vodě, nacházející se ve zvláštních nádobách nad kádí, čímž rtuť 
více se spojí, načež se odlévá. Pražené rudy roztápějí se na kámen; nedo- 
pražené rudy třeba pražiti ýeště jedenkráte.

Obraz G6. Pec rtutčnrf v Idrii.

V Idrii v Krajině pálí se rumělka (ruda jaterná) v peci šachtové (obr. 6 6 .), 
kteráž jest trojím prolomeným klenutím přepažena; na nn4 nasýpá se ruda 
v hrubších kusech, na pp ' ruda drobnější a na rr4 staví se prášek rudný a 
zbytky prací dřívějších v železných miskách. S počátku zahřívá se nenáhle, 
aby se vypudila vlhkost, po té ztuží se horko a pouští se do peci vzduch 
z prostorů (7, H , rumělka vypařuje se horkem a mění se kyslíkem vzduchu 
v kyselinu siřičitou a rtuť. Smíšenina z kyseliny siřičité a par rtutěných pouští 
se celou soustavou zděných komor zhušťovacích (7(7, z nichž odvádí se sra
žená rtuť kamenným žlabem do nádrže portýrové. Do poslední komory teče 
ustavičně voda studená, aby srazily se poslední zbytky rtuti. V komorách 
zhušťovacích shromažďuje se vedlé rtuti zvláštní černá hmota, která slově 
prach neb stupa. Stupa jest složena ze rtuti, rumělky, částeček uhelných a 
popelových, idrialinu (pryskyřice zvláštní), něco sirníku železnatého a selénu. 
Iímota tato naloží se na nakloněnou desku dřevěnou, a míchá se jí ustavičně 
dřevěnými hřebly dotud, až přestávají z ní vyt.ékati kapky rtutěné.

Novějšího času jest zavedeno dobývání nepřetržité v pecech plamenných 
(obr. 67. a) b). Ruda drobná nasýpá se otvorem b na rovný nístěj, spaíuje 
se tu, zplodiny hoření vedou se do předsíně h a železnými troubami rr do 
komor k'k' a z horných komor troubami rr4 do komína upražená ruda 
stahuje se do uličky c. Větší čásť rtuti sráží se v rourách rr chlazených 
vodou, a jest smíšena se sazemi a prachem. Suší se na mísách a roztírá 
se pak na dřevěné ploše nakloněné, s níž stéká rtuť. Zbytek dává se na 
miskách do předsíně k , kde zbavuje se rtuti.

V Amaldenu ve Španělích nacházejí se v hlinité břidlici vrstvy rumělky, 
kteréž jsou základem rozsáhlé hutnické výroby rtuti. Rumělka jest pomíšena 
jemnozrným pískovcem. Ruda rozděluje se podle jakosti své na více druhů; 
prvý druh dává průměrně 15—20°/0 rtuti, druhý a třetí 4*5—6% a 0*25— 
0*75% téhož kovu, poslední druh jest drobnačka o 1A/2 —2 ° / 0 kovu, z něhož 
v 4 — V3 se zhušťuje.

Překapování provádí se pak následovným způsobem: Pražení rud děje se 
v peci šachtové, kteráž jest opatřena cihlovým, na mnoha místech prolomeným
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klenutím; na klenutí to nakládají se prvé velké kusy pískovce rumělkou pro
stouplého ; na tyto dává se pak ruda nejbohatší, na tuto posléze prášek ruměl
kový, hlína a drobnačka. Pod klenutím rozdělá se oheň, jehož žárem síra se 
spaluje a rtuť vybavená těká do hruškovitých hliněných nádob bezedných, jež 
šlovou aludle, kteréž spojeny jsou v dlouhé řady; při každé peci nachází se 
asi 6 řad aludlí. Aludle jsou umístěny na velké ploše, k prostředku naklo
něné, kdež nachází se koryto, jímž rtuť odvádí se do kádí. Aludle ústí se

Obraz 07. a)

Obraz 07. b) Rtuťová pec Albertiho.

do veliké zhušťovací komory, kdež kapalní rtutěné páry a shromažďuje se 
prach, jenž smíchává se s jílem, načež ze smíšeniny této hotoví se cihly, jež 
v peci opět se vypalují. Pražení trvá 12—13 hodin. Rtuť pak přechovává se 
v železných lahvích. Z Almadenu odváží se do Sevilly, odkudž zasílá se do 
Ameriky, kdež slouží k dobývání stříbra.

Rtuti dobývá se překapovdním s přísadami zvlášt.ě ve Falcku a v Hořo
vicích. K překapování tomu užívají v bavorském Porýnsku pecí nádobných.
Dobývání rtuti tímto způsobem hodi se pouze při rudách bohatých, jelikož
vymáhá mnoho paliva, čímž práce velice se zdražuje. Zhuštění par rtutěných 
jest nedokonalé. Co přísada slouží vápno. Nádoby překapovací jsou bud 
hruškovité, bud válcovité, jak  retorty na vyrábění svítiplynů. Do jedné peci 
přichází 50—60 křivulí, k nimž upevněna jsou menší jímadla, vodou z částí 
naplněná. Pod křivulemi jest umístěno topení. Rtutěné páry zhušťují se 
v jímadlech. V Landsberku mají jímadla jinak zařízená. Na konci každé kři
vule nachází se upevněna užší roura, kteráž ústí se do železné, vodou na
plněné skříně. Rtuťné páry zhušťují se ve vodě a odtékají odtud do stojaté
trubky, kteráž umístěna jest v nejnižší části dna a uzavřena na dolném konci
nádobou, rtutí naplněnou; z této nádoby odlévá se rtuť nenáhle do nádržky 
větší. V Zlatné v Sedmihradsku užívají křivulí válcovitých; jinak jest chod 
práce týž co v Porýnště. V Novém Almadenu v Kalifornii (obr. 68.) míchá se 
rumělka s páleným vápnem a nakládá se do železných křivulí, z nichž pudí 
se páry rtutěné do kolmého, kuželovitého jímadla, kteréž udržuje se neustále
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v chladu přitékající vodou. Po skončeném překapování vypouští se rtu t ote
vřením kohoutku, ve vrcholí kužele upevněném.

Y Hořovicích, v huti Komárovské, dobývají rtuť z rumělky, kteráž vy
skytuje se na Jedové hoře spolu s červenou rudou železnou. Rumělka tato 
smíchává se s okujemi železnými a nakládá se do zvonovité peci na železné, 
nad sebou na železném vřetenu upevněné misky; misky jsou pokryty železným

Obrn z 08. TMutčnjí lmf v Novem Almartrnn v Knlifornii

zvonem, kterýž spočívá v nádobě vodou naplněné. Kolem zvonu jest vyzdéna 
šachta pece, kteráž uvádí se v žár plamenem z uhlí kamenného. Páry rtutěné 
zhušťují se ve vodě. V každé peci nachází se po šesti zvonech; do každého 
zvonu přichází V2 centu rudy a V4 centu okují; překapování trvá 30—36 hodin.

Rtuť rozesílá se bud v železných lahvích, kteréž slouží k vyrábění dra
slíku, aneb v pytlících z kůže telecí neb ovčí.

Rtuť prodajná jest ty týž čista, nikdy však v té míře, aby nedržela kovů 
cizích, zvláště vismutu, olova, cínu, mědi, prášku a jiných mechanicky vtrouše- 
ných nečistot. Čím více jest povrch rtuti zašedlý, čím méně jsou kapky její 
zakulaceny, čím líněji se pohybují na ploše nakloněné, tím nečistší jest. Třese-li 
se rtuť čistá na vzduchu, zůstává lesklá; nečistá rtuť povléká se otřásáním 
blankou, ješto přilíná k stěnám skleněné nádoby. Tím způsobem možno po- 
znati i V4 0 0 . 0 0 0  přimíšeného olova.

Jest-li rtuť pomíšena práškem neb kysličníkem rtuťnatým, čistí se velmi 
snadno lisováním skrz kůži aneb cezením skrz papírové cedítko, v jehož špici 
učiněn byl malý otvor. Otáčí-li se suchá roura skleněná na povrchu rtutěném, 
navěšují se na ni tolikéž mechanické nečistoty.

Jinaká jest věc, když rtuť pomíšena cizími kovy. Kovů těchto zbavuje 
se rtuť prodajná zhusta překapováním. K tomu konci dává se rtuť do křivule 
pískovcové neb litinové. Na rtuť nasype se vrstva písku, aby zadržely se zpět 
kapky stříkajícího kovu; rtuť chytá se v jimadle plátěném, na něž přitéká 
ustavičně studená voda. Byť i překapování provádělo se sebe bedlivěji, vždy 
uniká s parami rtutěnými čásť cizích kovů. Tudíž lépe jest čisti ti kov tento
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za mokra. K tomu kouči jest známo více rozličných způsobův. Nej obyčejnější 
jest tento: Na povrcli rtuti nalije se něco prodajné kyseliny dusičné, kteráž 
jest zředěna polovicí vody; kyselina tato zůstaví se na rtuti asi 24 hodiny.
V době té rozpustí kyselina část' rtuti, čímž povstane dusičnan rtutičnatý; 
brzy však rozkládají cizí kovy tuto sůl, srážejíce rtut a vcházejí do roztoku; 
tím způsobem odstraní se cizí kovy, nevyjímajíc cín, dosti dokonale. Vezme-li 
se na místě kyseliny dusičné chlorid železitý, utvoří se z cizích kovů chloridy 
a chlorid železitý převede se na chlorid železnatý. Poleje-li se rtut cínem po- 
míšená prodajnou kyselinou solnou, ješto drží v sobě kyselinu siřičitou, a ostaví-li 
se smíšenina po několik dní .na slunci, při čemž se rtutí několikráte otřásá 
a zahřívá-li se posléze celek as na 80 stupňů, odstraní se všecek cín.

Úplné čisté rtuti dobudeme, překapujíce rumělku s přísadou pilin želez
ných v křivuli hliněné.

Rtut jest kapalina téměř stříbrolesklá, kteráž křehne při — 40 stupních 
na krystalovitou hmotu barvy cínové, tažnou a kujnou, hutnosti větší stříbra. 
Rtut pevnou vyrobil r. 1769 poprvé přírodozpytec Braun v Petrohradě. V se- 
verných krajinách, kde panuje tuhá zima, nacházejí cestující rtut ve svých 
teploměrech a tlakoměrech zmrzlou. Důstojníci, kteří provázeli r. 1819 kapi
tána Parryho na plavbě ke krajinám točny severně, konali pokusy s větším 
množstvím ztuhlé rtuti; i objevilo se, že po vlastnostech svých náleží rtut 
pevná mezi olovo a cín; čím blíže nachází se bodu tání, tím stává se křehčí 
a drobivější. Jestliže sáhneme na pevnou rtuť, ucítíme podobnou bolest, jak 
kdybychom se byli na žhavém železe spálili.

Ačkoliv rtut vře teprvé teplem 360 stupňů, vydává přece již za okol
ností obecných hojně par. Příklad toho vidíme na našich tlakoměrech, nebot 
nacházíme kapky rtutěné na vrcholí nástroje tohoto; kapky tyto jsou zhuštěné 
páry rtutěné. Faraday, výtečný přírodozpytec anglický, přesvědčil se o vypa
řování rtuti, upevniv nad vrstvou kovu toho, v lahvi uzavřeném, lístek zlata. Po 
šesti týdnech nalezl na místě zlata bílý amalgam; jelikož rtut nestýkala se 
přímo se zlatém, amalgamoval se lístek zlatový jediné parami rtutěnými.
V továrnách, kde užívají kovu toho, jest vzduch naplněn v té míře parami 
rtutěnými, že dělníci upadají do zvláštních nemocí, jsouce částečně otráveni 
rtutí, kterážto působí na ústrojí lidské co krutý jed. Lidé otrávení rtutí 
pociťují bolestné třesení ve všech částech těla. Nejvíce trpí otrávením rtuť- 
ným dělníci v hutích, kde dobývá se kovu toho a v dílnách, kde robí se 
zrcadla.

Ponoříme-li ruku do rtuti, doznáváme velké zimy, kteráž nepochází 
nikoliv od toho, že by byla rtut snad teploty nižší, nežli hmoty v okolí jejím 
se nacházející, nýbrž z té příčiny, že propouští dobře teplo. Na vzduchu ne
mění se v obecné teplotě, než velmi nenáhle. Ztrácí lesk a povléká se malým 
množstvím kysličníku, jenž tvoří s nadbytkem rtuti šedý prášek, kterýž lne 
k stěnám skleněné nádoby, v níž rtuť se přechovává. Zahřívá-li se blíže bodu 
varu, pohlcuje kyslík a povstávají krystalovité lupénky červeného kysličníku 
rtutnatého (Mercurius praecipitatus per se).

Kterak poznáváme, jest-li rtuť čistá? Má býti lesklá a kapičky jí mají 
stékati snadně po skleněné desce; vlekou-li za sebou ohon, jest rtuť nečista. 
Dáme-li na povrch rtuti něco vody a ponoříme-li do této kousek amalgamu 
draslíkového, vyloučí se černý prášek, držela-li rtuť vismut. Kyselina solná, 
kteráž obsahuje kyselinu siřičitou, byvši nalita na rtuť držící cín, vyvíjí 
sirovodík.

Rtuť dá se proměniti v šedý prášek, kterýž sestává ze samých kuliček, 
jež povlečeny jsou cizí hmotou. Abysme prášku čili sražené rtuti dobyli, 
smícháme po rovných dílech cínovou sůl a sublimat a rozpustíme obě látky 
v horké zředěné kyselině solné, míchajíce ustavičně tekutinou touto. Cínová 
sůl čili chlorid cínatý sloučí se s veškerým chlórem sublimatu (chloridu rtut-
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natého) a promění se v chlorid cíničitý, kterýž zůstaví se v roztoku a rtuť 
vyloučí se co hebounký prásek, kterýž v té míře jemný jest, že po více ho
dinách teprvé se usazuje. Šedá sraženina vymývá se vřelou vodou, nechává 
se pak na cedítku okapati, aniž by úplně uschnula, nebot jednotlivé kuličky 
rtuti mají býti provlečeny vodou.

Prášek rtuťový obdržel hollandský lékař a slavný učenec Boerhaave též 
vrtěním rtuti s vodou; on upevnil totiž uzavřenou láhev s částí rtuti na křídlo 
větrného mlýna a shledal po nějaké době, že rtuť změnila se v černý prášek, 
kterýž nazval Aethiops per se.

Prášek rtutěný nachází se v několika lécích, kteréž připravují se roz
tíráním rtuti s práškem, tukem neb slizí. Kozetírá-li se rtuť s cukrem, po
vstává Mercurius saccharatus; s grafitem Aethiops graphiticus; se sirníkem 
antimonovým Aethiops antimonialis atd. Ve všech těchto hmotách má býti 
rtuť rozdělena v té míře, že nelze v nich objeviti pouhým okem více lesklých 
kuliček.

Ktuť doznává mnohonásobného a přerůzného užívání, kteréž zajisté by 
ještě obšírnější bylo, kdyby nebyla kovem vzácným, tudíž i drahým, jelikož 
cent jí prodává se po 158 zl. Nejhojněji zajisté potřebuje rtuti fysik a chemik. 
V dílnách badatelů těchto koná rtuť služby nad míru užitečné. Slouží k hoto
vení teploměrů a tlakoměrů, jediných to fysikálných nástrojů, jež zajisté v žádné 
domácnosti nescházejí. Lučebník chytá nad rtutí plyny, kteréž ve vodě se roz
pouštějí. Prospěla znamenitě u vývoji nauky o plynech, o teple a o tlaku 
vzduchu. Většina rtuti, kteráž druhdy se dobyla, sloužila k hutnické výrobě 
kovů drahých, zlata a stříbra a k pozlacování v ohni. Amalgam cínový slouží 
k pokládání zrcadel. Druhdy sloužila též k dělání světelných obrazů daguerro- 
typických. Hojně rtuti slouží k výrobě sloučenin, kteréž nacházejí velikého 
užívání v barvířství, malířství, lékařství atd.

Etuť slučuje se s velikým množstvím kovů, dávajíc slitiny, kteréž šlovou 
amalgamy. Jelikož rtuť tekutá jest a poněvadž kovy vůbec mnohem dříve ka
palněji, stýkajíce se s kovem roztopeným, povstávají mnohé amalgamy již za 
studená jediné mícháním neb hnětením rtuti s kovem. Amalgamy roztápějí se 
snadně, jsou kovově lesklé, křehké, zrnité; některé hráni v soustavě krychlové. 
Když jsou polotekuté neb měkké co máslo, převládá v nich rtuť, od níž od- 
děliti se mohou bud překapováním, buď lisováním koží kamzičí. Amalgam 
železný a antimonový rozkládá se okamžitě. Amalgamy kovů žíravinných po
rušují se za vlhka a rozkládají vodu, při čemž vyvíjí se vodík. V prudkém 
žáru rozkládají se všecky amalgamy, neboť rtuť odtěkává. Kovy sotně roz- 
topitelné, železo, kobalt, nikl a chróm, slučují se velmi nesnadně se rtutí. 
Amalgamace provádí se, hledíc k různým okolnostem, buď za studená, bud 
za horka; buď nepřímo pomocí jiného amalgamu aneb elektrolyticky. Amal
gamy jsou sloučeniny, utvořené podlé stálých poměrů, podobně jak jiné 
slitiny.

Zlato, stříbro a měd rozpouštějí se velmi rychle ve rtuti, tudíž třeba 
sejmouti prsteny zlaté s prstu, pracuje-li se s rtutí; jinak rtutí se obílí, ohlo
dají a stávají se v té míře křehké, že rozpadávají se i malým rázem. Chytají-li 
se páry rtutěné na desku měděnou, pokrývá se tato brzy bílým amalgamem, 
kterýž zahříváním se rozkládá, poněvadž rtuť se odpařuje. Zkoušku tuto 
provádějí zhusta lučebníci, aby se přesvědčili, jestli látka nějaká rtuť 
v sobě drží.

Amalgamy slouží zřídka ve velkém průmyslu; jediný amalgam cínový 
slouží k pokládání zrcadel. Amalgam vismutový slouží k pokládání dutých 
koulí skleněných, aby nabyly vzhled kovový. Amalgamy zlatový a stříbrný 
slouží k pozlacování a postříbřování. Od r. 1819 užívají zubní lékaři jmény 
tmel Bellův, těsto stříbrné, minerál succedaneum, amalgamu stříbrného k plombo
vání vyžraných zubů; v Anglii slouží k témuž účeli amalgam palladnatý
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a v Němcích amalgam měďnatý. Amalgamů těchto nemělo by se užívati 
k vytknutému účeli, jelikož brzy se rozkládají, rtut se vypařuje a povléká 
zuby zdravé, čímž tyto stávají se šedé, olověné a vůbec barvy nepříjemné; 
osoba částečně rtutí se otravuje, trpí 11a slinotok a bolesti čivové. Jediné 
cínu a zlata mělo by se užiti k plombování. Amalgamu měďnatého, smíšeného 
s jemným práškem měděným, užívá se co tmele k spájení kovů, kteréž nelze 
dobře za horka provesti. Amalgam ten brzy tuhne a nad míru pevně ke kovům 
přilíná, aniž by objem jeho se zmenšoval.

Sloučeniny rtuti. Červený kysličník rtuťnatý, o němž výše jsme se zmínili, 
byl již alchymikům dobře znám. Oni jej dobývali v pekle Boyle-ově, zahřívajíce 
totiž rtuť po více dní nad plamenem vláhvici, jejíž hrdlo bylo v rourku vlásko- 
vitou prodlouženo. „Když by měl vynález kysličení rtuti na vzduchu teprvé 
učiněn býti, praví Gay-Lussac, zajisté nebyl by nyní učiněn. Staří měli jednu 
vzácnou vlastnost, jíž našincům se nedostává a vlastnost ta byla trpělivost.4' 
Červeným žárem rozkládá se tento kysličník; kyslík jeho prchá a rtut opět se 
jeví co kov. Kysličník rtuťnatý jest poněkud ve vodě rozpustný; lékaři dávají 
jej užívati proti hlístům; jest hlavní součástí mastí, jimiž léčí se počasné očné 
nemoci. Jest krutý jed, jak veškeré sloučeniny rtuti. Zahřívá-li se na 400°, 
stává se hnědý a krystalovitý. Dotkneme-li se jeho ve vidu tomto skleněnou 
tyčinkou, změní se barva jeho ihned v červenou. Jestliže jej porážíme z roz
toku nějaké soli rtutnaté žíravým draslem, jest žlutý a beztvárný. Žlutý ky
sličník rtuťnatý slouží ku přípravě solí rtutnatých.

Mimo tento kysličník jest znám ještě druhý, kterýž drží méně kyslíku: 
kysličník rtutičnatý. Jestliže zůstavíme rtuť s kyselinou sirkovou neb dusičnou, 
můžeme dobyti jednoho neb druhého kysličníku způsobem velmi snadným. Upo- 
třebíme-li totiž zředěné kyseliny a nadbytku kovu a zahříváme-li smíšeninu 
mírně, utvoří se vezdy síran neb dusičnan rtutičnatý; prvý tvoří bílý a ve 
vodě málo rozpustný prášek, druhý vyhraňuje se v malých jehličkách, chuti 
velmi nepříjemné. Když poslední sůl rozpustí se ve velkém množství horké 
vody, rozloží se na dusičnan kyselý, jenž zůstane rozpuštěn a na sůl zásaditou, 
dusičnan dvojrtutičnatý, kterýž tvoří žlutý, lesklý prášek.

Účinkuje-li kyselina dusičná neb sirková za horka na rtut, jsou-li kyse
liny silné a v nadbytku, utvoří se síran a dusičnan rtuťnatý; prvý jest bílý, 
nepatrně rozpustný prášek, druhý vyhraňuje se velmi nesnadně.

Síran rtuťnatý má jednu památnou vlastnost. Vévodě studené neb vřelé 
rozloží se ihned v rozpustný síran kyselý a v zásaditý síran trojrtufnatý, 
kterýž sráží se co prášek pěkně citrónový, jenž slově turpethum minerále. Sůl 
tato byla známa již Basiliu Valentinu; později stala se pověstnou dryáčnictvím 
jakéhosi Crollia, kterýž choval potají její dobývání a předpisoval ji jmenem 
sraženina žlutá a turpit co lék proti nemocem kožným. Malíři užívají jej někdy 
jmenem žluť mineralná, avšak co barva malířská není trvanlivý.

Oba dusičnany rtuti mají hojné užívání v průmyslu. Kloboučníci upotře- 
bují jich k moření zaječích chlupů. Pak slouží k pozlacování, co skoumadlo 
na čistotu oleje olivového, ku přípravě jistých léků žíravých. Jich roztok 
barví kůži trvale na hnědo.

Nej důležitějšími a nejdávněji známými sloučeninami rtuti jsou chloridy. 
Chlorid rtutičnatý, kterýž označovali alchymikové množstvím velice směšných 
jmen, z nichž některá ještě se zachovala, u př. kalom,el, dobývá se zahříváním 
smíšeniny soli kuchyňské a síranu rtutičnatého ve skleněné láhvi na písečné 
lázni. Podvojným rozkladem vytvoří se kalomel a sůl Glauberova. Kalomel 
sublimuje se na studenější stěnu láhve v pěkných hranolových jehličkách. 
Kalomel jest bez chuti, ve vodě téměř nerozpustný; když rozetře se na 
prášek, státfá se žlutým. Chloridem sodnatým, draselnatým a ammonatým za 
přítomnosti vody rozkládá se kalomel na rtuť a chlorid rtuťnatý. Podobný 
rozklad děje se i v žaludku nemocných, jižto užívají kalomelu, jelikož žaludečná

J a h n o v a  Kronika práce. Díl IV. 2 6



202 (Yn, olovo a rtuf.

šťáva drží v sobě chlorid sodnatý. Alchymikové, jižto domnívali se, že každá 
nová jimi objevená látka nadána jest hojně vlastnostmi zázračnými, sublimo- 
vali kalomel přečasto, domnívajíce se, že nabývá každou sublimací vlastností 
mohutnějších. Po třech sublimacích nazvali jej aquila alba (bílý orel); po šesti 
aquila mitigata, po devíti panacea mercurialis. Jméno kalomel, kteréž značí 
tolik co pěkná čerň, pochází od učeného lékaře Turqueta z Mayerne-u, jenž 
žil v XVII. věku; že nazval tuto skvěle bílou látku pěknou černí, má příčinu 
v tom, že stalo se tak ke cti černocha, kterýž pomáhal Turquetovi při jeho 
pracích vědeckých.

Zahřívá-li se sůl kuchyňská se síranem rtuťnatým, povstane chlorid 
rtutnatý. Hrozný jed tento jest znám drahný čas. Alchymikové stýkali se 
s ním, hledajíce kámen mudrců. Arab Geber popsal v IX. věku jeho výrobu. 
Až do roku 1793 Ilollanďané dobývali veškeren chlorid rtutnatý, kterého 
tehdejší svět vymáhal. Chlorid rtutnatý jest ve vodě snadně* rozpustný, vy- 
hraňuje se v jemných jehličkách skvělé bílé barvy. Chuti jest velmi nepří
jemné. Alchymikové nazývali jej mercurius sůblimatus corrosivus, odkudž po
chází jméno jeho sublimdt. Sublimát náleží k nejprudším jedům známým. 
Šťastnou náhodou sráží jej velké množství ústrojných látek z jeho roztoků. 
Zvláště působí tak bílelc, kteréhož proto užívá se co protijedu při otrávení 
sublimátem. Sirník železnatý, rozdělený ve vodě, rozkládá téměř okamžikem 
chlorid rtutnatý, čímž povstává chlorid železnatý a sirník rtutnatý, jež nejsou 
více zdraví na ujmu. Protijedy tyto jsou velmi dobré, užijou-li se ihned po 
požití sublimátu. Téhož sirníku lze užiti co protijedu proti otrávení olovem, 
mědí a arsénem. Chlorid rtutnatý zamezuje hnití ústrojných látek, proto slouží 
lékařům a přírodozpytcům k přechovávání pytevných přístrojů a malých živo
čichů; užívá se v tom případu co lihový neb vodný roztok; látky ústrojné, 
byvše vnořeny do roztoku toho, ztvrdnou v té míře, že znějí po rázu kla
divem jak suché dřevo; jsou pak nadmíru trvalé. Sublimátu užívají ze všech 
solí rtuti nejhojněji lékaři; zevnitř proti lišejům a jiným těžko zhojitelným 
chorobám kožným; nejčastěji slouží, byv rozpuštěn v lihu; roztok tento slově 
tekutina Van Swictenova. V kartounových továrnách slouží co mořidlo. Též 
užívá se ho k zapuzení hmyzu, zvláště štěnic. K tomu cíli slouží též sůl 
Alembrothskd, kteráž jest smíšenina chloridu rtutnatého se salmiakem. Alchy
mikové připisovali podvojnému chloridu tomuto zázračné vlastnosti, proto na
zývali ji solí života, solí vědy a solí moudrosti. Soli této užívá se co chránidla 
v tiskařství kartounů, k dělání červeni anilinové, k leptání oceli. Zhusta na
pouští se roztokem jeho dříví stavebné, což slově Kyanisovdní.

Když zahřívá se smíšenina z rtuti, kyseliny dusičné a lihu, počne vy- 
víjeti se velké množství plynu a vytvoří se bílá sraženina, kteráž jeví mnohé 
památné vlastnosti. Když zahřeje se na 186°, vybouchne, aneb clotkneme-li 
se jí prudkým rázem, třaská, odkudž pochází jméno její rtuť třaskavá. Smísí-li 
se rtut třaskavá s vodou, nechá se rozetříti na mramorové desce dřevěnou 
paličkou na jemný prášek. Rtut třaskavá upotřebuje se k naplňování zápalek 
a patron měděných. Zápalky hotoví se z měděného plechu a jsou na kraji 
rozeklány, aby zapálením dříve se roztrhly. Když mají zápalky tyto se na- 
plniti, rozetírá se třaskavá rtut se salnytrem, sirou a moukou na mramorové 
desce; kaše tato suší se na podložkách z neldiženého papíru a zrní se pro
síváním. Zrnka tato prostírají se na papíru a suší se v mělkých dřevěných 
skříních. Do každé zápalky dá se zrnko takové, kteréž někde připevňují 
ještě měděným lístkem. Některé továrny povlékají zrno lihovým roztokem 
laky, což není dobré, jelikož tím měď se okysličuje; nejlepší jest roztok 
mastiksu v terpentinové silici; tento upevní se pak v zápalce roztokem pry
skyřicovým, aby chráněn byl před vlhkostí. Libra rtuti, kteráž změní se na 
rtut třaskavou, stačí k naplnění 20.000 zápalek.



Kovy drahé. Dějiny stříbra. Stříbrné doly v Ce
chách. Stříbro ryzí a rudy stříbrné. Dobývání 
stříbra z rud a zplodin hutných. Dobývání za 
sucha hnáním. Pattinsonův a Parkesův způsob. 
Dobývání za mokra. Americké a evropské amal- 
gamování. Způsob Augustinův, Ziervoglův, Páte
rův a Payenův. Čistění stříbra. Dobývání stříbra 
čistého. Vlastnosti a zkoušení stříbra. Užívání 
stříbra. Stříbro listěné. Práce zlatníkova. Drát 

stříbrný. Slévání stříbra. Postříbřování kovů plátováním, v ohni, za studená, za mokra, 
proudem galvanickým. Postříbřování skla a látek ústrojných. Slitiny stříbrné a skoumání

jich za sucha a za mokra. Sloučeniny stříbra.

tříbro a zlato vězely byli na prvém místě cenění kovové, jižto znamenali 
, ,  ̂ zrakům lidským moc a bohatství. Odkudž jeví se kovové tito býti tak 
\ (D  hledanými, že jim i příznak kovů blahorodých, ušlechtilých a drahých 

dán byl? Nejprvé sluší přičítati příčinu toho jich skrovnému rozšíření, 
pak zvláště a nejvíce jich vzácným, ba právě neocenitelným vlastnostem. 

Jich překrásná a u vysoké míře trvanlivá barva, skvělý lesk, neporušitelnost 
za okolností a působením látek nejrůznějších, jich kujnosť, tažnost a přesnadná 
tvořitelnost učinily z nich suroviny způsobilé k požitkům každodenným, a na 
nich vytříbil se vkus lidský do takové výše, že z nich vytvořil díla v pravdě 
umělecká a dokonalá.

26*
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Odedávna jsou drazí kovové tito v užívání lidském. Jednak hotovily se 
z nich skvoucí šperky, jednak peníze, jež staly se v obchodě všemocnými pro
středky výměnnými. Od věků vedla touha lidská, jsouc vezdy provázena lakotou, 
po odkrytí kovů drahých. Kde byly kovy tyto objeveny, tu shrnuli se ihned 
dobrodruzi ze všech země končin, neznajíce v bezmezí světovém nijakých pře
kážek a jali se nástroji nejjednoduššími prorývati v lůně skalném matičky 
země, stopujíce s pílí horečnou každý jakž takž blikavý kamínek; brzy však 
takové nástroje nezmohly ničeho, práce jimi stávala se neprospěšná a byla 
zhusta nazmar, staré doly a rýže opustily se snad — navždy. Avšak nikoliv.
I přišli jsou opět později hutníci, jižto zanesli do pustých, širých dolů a bání, 
jež lakota dobrodružná vyhlubila, pochodeň průmyslu nového, průmyslu, jejž 
pohybuje pára vodná a jehož páky a stroje nahrazují nesčíslná ramena lidská 
a jali se znovu těžiti z dolů těch takových, prohazujíce i opuštěná díla, na
házené haldy jalového kamení. Nejvíce napomáhala jim při práci té známost 
chemie novověké, pak známost země a její vrstev. Geologie, věda tak krásná 
a přeužitečná, vzala znik a počátek svůj v dolech stříbrných. Ve Freiberku 
v Saších, kdež nacházejí se slavné doly stříbrné, jež zasahují hluboko a široko 
do nitra zemského, zrodila se tato nauka. Pozorování vrstev zemských a žil 
rudných, jež v nich jak lesklé nitky semo tamo se proplítají, vedla velikého 
Abrahama Wernera k poznání tohoto nového odvětví nauk přírodných. V tomtéž 
Freiberku vzdělali se mužové, jako Bucli, Humboldt, Naumann, Cotta a jiní, 
jižto přinesli k stavbě budovy této mnohý uhelný kámen, jižto zjednali nauce 
té upotřebení praktického a rozšířili známost jí do širších kruhů obecenstva.

Kovy drahé hrají u vývoji ducha lidského a obšírné vzdělanosti věku 
našeho, na niž hrdými nepřestaneme nikdy býti, úlohu výtečnou a znamenitou. 
Touha neúnavná hnala vždy čilého ducha lidského do krajů nejvzdálenějších, 
vedla jej k seznání obyčejů a zvyků obyvatelů krajin těch, seznámila jej se 
zplodinami oněch zemí a dala vzniknouti v něm myšlence o všemmíru a jeho 
nekonečné pravidelnosti. S druhé strany pak dobrodruzi, lační po zlatě a 
stříbře, domáhali se kovů těchto s mečem v ruce a s práporcem náboženství 
křesťanského vpřed vztyčeným v tiché a blažené domácnosti prabydlitelů dol- 
ných krajin a vyhubivše znenáhla pilné obyvatele, donutivše je pracovati v hlu
bokých dolech, zanechali v dříve vzdělaných a luzných krajích prázdnou, písčitou 
pustinu. Kterak pojmy lidské se změnily! Dobou nynější nečiní bohatstvím země 
pouze dostatek kovů drahých. Kalifornie, Peruvie, Austrálie, Mexiko byly na 
mnohé věky zpustošeny, dokud v nich hledáno bylo jediné kovů ušlechtilých. 
S majetkem kovů těchto jest spojena zhusta strašná kletba, kteráž vezdy míjí 
majetek přičinlivého průmyslníka, jenž připoutává v potu tváře zpurné síly 
přírody k strojům svým a nutí je vzdělávati všeliké suroviny. Na místo 
mámivého lesku drahokovů nastoupily hmoty, ku pohledu zajisté bezcenné, 
jež však po zralém uvážení obdržely místa ve vážnosti naší prvého; hmoty 
ty jsou železo a uhlí kamenné, aneb černé zlato, jak vhodně nazváno bylo. 
Báječný lesk, jenž v nemalé míře odíval vše, což zlatém neb stříbrem jmíno 
bylo, valně setřen byl nepříznivou rukou osudu. Přestávají nyní lidé putovati 
do krajin vzdálených, by prací snadnou dosáhli požitků nejvyšších a snaží se 
raději, vzdělaností a poctivostí jsouce provázeni, domoci se zámožnosti na 
dráze průmyslu, kterýž vybojuje světy za praporem — železo a uhlí kamenné!

Jelikož stříbro nachází se zhusta, tož ve větších kusech, samorodné na 
povrchu zemském, nelze tomu diviti se, že bylo již u počátku dějin člově
čenstva kovem známým a pro výtečné vlastnosti své velice ceněným. Nejstarší 
kronika lidská, biblí starého zákona, zmiňuje se na více místech o tomto kovu. 
Af díme toliko jeden příklad ze spisu toho: Mojžíš vypravuje v prvé knize své, 
že Abraham, jenž žil asi 2000 let př. Kr., byl bohat dobytkem, stříbrem a 
zlatém; když Sarah zemřela, koupil od Efrona, z národu hethského, pole za 
čtyry sta stříbrňáků, kteréž nebyly ražené v peníze, nýbrž byly to kousky
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stříbra jisté váhy. Takž na více místech vypravuje se v biblí o stříbře co 
hmotě výměnné. Lakota po kovecli drahých zračila se v panování Davida a 
Šalomouna, jižto nesmírné bohatství v zlatě a stříbře nashromáždili; stříbro 
bylo za času krále Šalomouna v Jerusalemě kovem již tak obecným, že jeho 
nikdo sobě vážiti nechtěl.

Spisovatelově řečtí mluví častěji o stříbře. Řecké jméno stříbra, argyros, 
pochází od jména argos, bílý, od téhož kořene pochází latinské jméno argentum 
a francouzské argent. Řečtí dějepisci vypravují nám o kovu tom věci zhusta tak 
podivuhodné, že nelze k nim místy víry přiložiti. Když slavný výbojce řecký, 
Aleksander Makedonský, dobyl Ekbatany, nalezl v městě tom střechy, pilíře, 
krovy atd. pokryté stříbrnými neb zlatými plechy. Kroesus, král lydský, kterýž 
žil 540 r. př. Kr., slynul po světě starém co největší boháč. Král tento da
roval prý chrámu v Delfi 4000 talentů stříbra a 200 talentů zlata, což obnáší 
asi 35 milionů zlatých v našich penězích.

Odkudž pocházely veškeré ty spousty stříbra, o nichž právě jsme se 
rozhovořili? Plinius domnívá se, že nejbohatší doly stříbrné náležely indickému 
národu Selianů. Egyptští králové brali drahé kovy z Ethiopie a Nubie, kteréžto 
země poskytovaly vedlé zlata a stříbra též měď. V Řecku samém a na ostrovech 
středozemného moře dobývalo se hojně stříbra. Zdá se však, že nejvíce kovu 
toho těžilo se již na povrchu zemském, neboť neznal se ještě tehdy způsob 
vylučovati kov ten z jelio rud. 'Nejvíce stříbra pocházelo tehdy ze Španělska. 
Kterak bylo bohatství země této na kovy drahé objeveno, o tom kolují mnohé 
domněnky. Diodorus, řecký dějepisec, vypravuje o tom následovně: „Hory 
pyrenejské byly pokryty druhdy velkými hvozdy, kteréžto buď bleskem neb 
lodníky zapáleny byvše, hořely do té doby, že žárem vzniknuvším roztopily 
se nerosty a stříbro, jehož hojně na povrchu se nalézalo, stékalo jak mohutná 
bystříce s hor do údolí. Obyvatelé krajů těch, neznavše cenu stříbra, vyměnili 
je s radostí s obchodníky fénickými za lecjaké tretky. Féničtí obchodníci na
ložili tolik stříbra do lodí svých, že počínaly již ohromným nákladem se po- 
tápěti, a uřízly olověné kotvy, nahradíce je stříbrnými.“ Zajisté jsou údaje 
tyto příliš básnicky vyšperkované, přece však dokazují, že hojně stříbra bylo 
ve Špnnělsku těženo. Féničané, Karthaginští a Římané odváželi nesmírné ná
klady kovu toho ze Španělska do zemí svých. Zlato, železo a olovo nachá
zelo se na jihu této země, něco cínu těžilo se na severu, nejvíce však dobý
valo se stříbra. Plinius vypravuje, že kov tento nachází se sice ve všech 
římských provinciích, přece však nejvíce ve Španělsku, kdež dobývá se ode
dávna stříbra nejlepšího. Největší doly stříbrné, z nichž prý Hannibal denně 
tři sta hřiven těžil, nacházely se blíže Kordový na úpatí pohoří Sierra Mořena. 
Odtud pocházely jeden čas veškeré hmotné pomoci, jichž kdyby nebývalo, za
jisté Hannibal nebyl by hrůzou a metlou Říma se stal.

Po ztroskotání říše římské utichl na čas tlukot kladiv a ruch strojů uvnitř 
dolů stříbrných. Stará díla se zatopila bud vodou, aneb zasypala se nedba
lostí potomků starých kutéřů. Kdy opět zavzněl v zaražených dolech znovu 
veselý zpěv horníkův, kdy opět hutník počal přiváděti k užitkům rudu stříbrnou, 
nelze s jistotou říci. Toliko matné zprávy přicházejí k nám z bojovných věků 
těchto. Jisté jest, že ve středném věku slynuly na prvém místě stříbrné doly 
rakouské a zejmena české.

Když ozýval se na jihu a v okolí drahé naší vlasti ještě válečný ruch 
a cinkot zbraní dostonávající césarův, když sypaly a rojily se ze severu a 
východu hordy zpupných barbarův k sídlu tehdejší vzdělanosti, k Římu; 
zůstala vlasť naše ticha a nezbrocena krví mírumilovných obyvatelů svých. 
Voje římské hnaly se jinudy a nikdy neodvážily se vkročiti v zem, již chrá
nily se všech stran vysoké hory a dalekoširoko rozlehlé velebné hvozdy. Pra
otcové naši vzdělávali půdu dědičnou a kutili v horách, nejsouce nikterakž 
vyrušováni. Brzy byly odkryty na více místech bohaté doly stříbrné a zlaté.
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Byl jedenkráte čas, kde slynuly Čechy co do bohatosti a vzdělání na prvém 
v svétě místě. Český hlahol zazníval v ústech havířů tehdy, nejsa ještě lomoznou 
řečí německou vytlačen. Staří kronikáři čeští vypravují sice o zlatě a stříbře, 
nedotýkají se však nikterakž toho, odkudž kovové tito pocházeli. Slovanské 
jméno kovu toho, stříbro, stojí o sobě, nepřipomínajíc ni německé, ni jména 
klassická. Již nejstarší památka česká, Libušin Soud, pěje o stříbře:

„Aj Vletavo, če mútíši vodu,
če mútíši vodu strebro pěnu?tc

Zajisté již v těch časích, kdy Libušin Soud psán byl, dělaly se u nás
hory stříbrné. Četné haldy kamení, místa, označená svou bohatostí stříbrem 
ve starých spisech českých, nasvědčují tomu, kterak bylo obšírné dobývání 
stříbra za starších dob v Čechách. Můžeme-liž k rozličným pověstem kroni
kářův našich víry přiložiti, bylo dělání hor stříbrných již v VII. věku u nás 
započato. Stříbrné doly v Stříbře byly již okolo r. 1188 v díle. Nejstarší
české hory stříbrné jsou Jihlavské. Zde byly prvé zákony hornické v uží
vání. Práce prováděla se již pomocí strojů. Doly tyto zanikly po třicetileté 
válce. U německého Brodu, Bělé, Šlapanic a Přemysl o vic nacházely se v XIII. 
věku slavné doly stříbrné, kteréž náležely páriům z Lichtenburku. Doly ty byly 
veliké, čemuž nasvědčují haldy kamení, naházené podél obou břehů Sázavy. 
Doly ty zanikly tolikéž a sice již za husitských válek. V XIII. věku zjeveny 
byly nejslavnější druhdy doly české na Horách Kutnách. Rudné žíly nachá
zejí se u Kutných hor v rule a prorážejí ji ve všech směrech. V těchto žilách 
nacházely se bohaté rudy stříbrné, zvláště argentit a tetraedrit, pak rudy 
měděné a arsénové. Květ hor těchto trval po tři věky, načež od r. 1523 
klesati začaly, a od počátku nynějšího století dokonce zašly. Vydaly dle vy- 
počtění hraběte Šternberka od 1240—1620, tedy v 380 letech 8,440.000 hřiven 
stříbra. Tyto doly zanikly nikoli vytěžením, nýbrž zanedbáním. U Tábora, Rati- 
bořic a Mladé Vožice vyskytují se v rule tolikéž rudy stříbrné, z nichž do
bývalo se za času Přemysla Otakara I. hojně stříbra. Na jihu Čech, u Budě
jovic, nacházely se druhdy stříbrné doly, jež náležely Rosenberkům; nejzna
menitější doly takové bylv u Rudolfstadtu, kdež vytěžilo se odv r. 1547 do 1597 
podle výpočtu hraběte Šternberka 200.000 hřiven stříbra. V Šumavě nachází se 
již méně rud stříbrných, tudíž bylo zde dobývání stříbra jen nepatrné. Pama
tují se znamenitější doly u Krumlova, Velhartic, Nalžova a Hor Matky Boží. 
U Krumlova ^byly doly již v XV. věku otevřeny a nejsou potud do konce 
opuštěny. I Český Les není bohat slojemi rudonosnými, přece však byly již 
v dávných dobách blíže pohoří tohoto otevřeny doly stříbrné. Nej znamenitější 
jsou u Stříbra, kdež vyskytují se stříbronosné rudy olověné v prahorné břidlici. 
Doly stříbrné nacházejí se ještě blíže Stříbra u Isabellenthalu a Pernacky, 
u Kladrub, Stánková a Holejšova, u Karlovic a Stvolen. Znamenité byly druhdy 
též doly Michelsberské, kteréž jsou v novějším čase zase otevřeny. Vyskytuje 
se zde stříbronosný leštěnec olověný, kyzy niklové a kobaltové a blejno cin
kové. Podobně dobývalo se stříbra též u Tří seker, Chodové, Plané, Thomas- 
schlagu a Teplé.

Nejbohatší rudná ložiště nacházela se druhdy a nachází se z části ještě 
v horách Krušných. Stříbrné rudy jsou zvláště sestředěny u Jáchymova, kteréž 
byly otevřeny v první polovici XVI. věku. Jáchymov dal od 1516— 94, tedy 
v 78 letech 1,730.822 hřiven stříbra; doly tyto náležely tehdy hraběcímu rodu 
Šliků. Později byly doly ty zaraženy, až teprvé v novější době znovu zkvétati 
počaly. Jako husitská válka velice uškodila dolům na Horách Kutnách, v Ně
meckém Brodě a Jílovém, tak učinila katolická protireformace v XVII. věku 
velikou ujmu dolům v horách Krušných. Stříbro dobývalo se ještě u Ilolz- 
bachu, Abertamu a j. v.

Nejslavnější a nejrozsáhlejší doly stříbrné v celém Rakousku jsou v Bře
zové hoře u Příbrami. Kdy zdejší doly povstaly, není známo. První jistá zpráva
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o nich jest teprvé ze začátku XIV. století. Od r. 1553— 1574 vydaly 10.670 
hřiven stříbra. V novější době zdokonalilo se zde dobývání stříbra v té míře, 
že hutě Příbramské poskytují do roka 40—50.000 hřiven.

Z Čech rozšířilo se dolování na rudy stříbrné na Harc, kde již v X. věku 
byly bohaté doly Rammelsberské odkryty, do jiných zemí německých, Slezska 
a Uher. V Sasku dolovali horníci čeští již ve XII. věku. Z Německa rozšířilo 
se dolování po stříbře do Švédská, Anglie a Francouzska. Již s počátku střed- 
ného věku slynuly bohatostí svou stříbrné doly Štávnické a Kremnické. Zde 
počalo se dolovati prý v polovici VIII. věku, ano Agricola, výtečný spisovatel 
český o hornictví, vypravuje, že byly doly tyto objeveny již Římany. Stříbra 
dobývalo se zde z leštěnce olověného. Španělské doly stříbrné, slynuvší za 
římské světovlády bohatostí svou, poskytovaly též Arabům hojně stříbra. 
Ve středověku nedbáno dolů těch, čímž stalo se, že mnohá druhdy bohatá 
díla byla zasypána neb vodou zalita. Teprvé na základě nejnovějších pokroků 
v hutnické výrobě stříbra počíná se ve Španělsku s větším úspěchem dobý- 
vati tohoto drahokovu.

Největší množství stříbra vešlo do obchodu objevením Ameriky r. 1492.
V Meksiku odkryto více dolů, z nichž těžila se bohatá ruda stříbrná, kteráž 
roztápěla se v malých pohyblivých válcovitých pecech. Asi dvacet roků po 
objevení Meksika dobyl Pizzaro Peruvie, kdež brzy po té byly bezčetné doly 
stříbrné objeveny. Nejznamenitější z těchto dolů jsou v Cerro de Potosi, jež 
byly r. 1545 objeveny. Španělský spisovatel Herrera vypravuje, že doly tyto 
objevil indiánský myslivec Diego Hualca, vytrhnuv keř, pod nímž nalezl v zemi 
žíly samorodého stříbra. Později nalezly se větší spousty stříbra, čímž při
lákalo se hojně dobrodruhů, již jali se kovu toho s pílí horečnou dobývati. 
Ačkoliv krajina tato byla velice neúrodná, přece brzy tu bylo město vystavěno 
a hora byla se všech stran prokopávána. Ročně poskytovaly doly ty stříbra 
za 4,400.000 zl. V Meksiku a Peruvii objeveno později ještě vice dolů stříbrných, 
kteréž takové množství toho kovu do obchodu přiváděly, že byl jím jednou 
dobou starý svět takřka zaplaven. Znamenitější dobývání'stříbra pochází zvláště 
z té doby, kdy počalo se užívati rtuti k rozpouštění tohoto drahokovu. Dobý
vání stříbra pomocí rtuti čili amalgamování jest vynálezem Bartoloměje z Medinv. 
kterýž takto dobýval stříbra již r. 1566 naveliko. Roku 1574 zlepšil se způsob 
tento, načež zaveden byl ve všech téměř dolech stříbrných nového světa. 
C. k. horný rada, v. Born, upotřebil mezi léty 1780— 1785 amalgamování k do
bývání stříbra v Štávnici. Ve Freiberku y Saších zdokonalilo se amalgamování 
v takové míře, že stala se ztráta rtuti při dobývání stříbra toliko nepatrnou.
V novější době sluší mnohý pokrok v hutnictví stříbra zaznamenati. Zvláště 
důležitý krok ku předu byl učiněn, když počalo se dobývati tohoto kovu větší 
měrou a s nemalým úspěchem za mokra. R. 1845 vynalezli Mansfeldští úředníci, 
Ziervogel a Augustin, dva nové způsoby dobývání stříbra za mokra, kteréž 
jsou velmi jednoduché, pročež vytlačily na více místech drahou amalgamaci 
z užívání.

Kde jsou rudy v té míře chudý neb nečisty, že nelze způsobů předchozích 
užiti s prospěchem, slouží způsob Páterův a vytahování stříbra kyselinou sir
kovou. Velké množství stříbra dobylo se též způsobem Pattinsonovým, kterýž 
opět počíná ustupovati způsobu Parkesově, jehož později blíže se dotkneme.

I)o roka dobývá se na zemi asi 2 miliony celných liber stříbra v ceně 
100 milionů zlatých; tato suma rozděluje se na jednotlivé země následovně:

R u s k o   1,985.000 zl.
Švédsko a Norvéžsko . . 600.000 „
A n g l ic k o   2,240.000 „
P ru s k o ................................  1,000.000 „
H a r c ................................ 1,000.000 „
S a s k o ................................  1,820.000 „



208 Stříbro.

Jiné státy německé . . 96.000 zl.
R ak o u sko ......  2,840.000 „
Španělsko......  4,000.000 „
F r a n c i e ......  160.000 „
A u s tr á l ie ......  256.000 „
Amerika . . . . . .  79,738.400 „

Z evropských států poskytuje nejvíce stříbra Rakousko. V Rakousku vy
rábí se nejvíce kovu toho opět v Uhřích a Čechách. Mimo tyto země dobývá 
se v Rakousku stříbro ještě v následujících krajinách: v Sedmihradsku, Banátě, 
Tirolsku, Bukovině a Solnohradech; vůbec dobývá se stříbro v mocnářství 
rakouském asi na sto místech. Z českých hutí slynou na prvém místě Pří
bramské, jež přivádějí bohaté leštěnce, těžené z Březové Hory, k užitkům. 
Doly Přímbramské jsou nejbohatší v Rakousku, jelikož poskytují do roka 
28—30.000 liber mincovných v ceně 1,285.749 z la t.; Jáchymov, jenž druhdy 
byl nejbohatším dolem stříbrným v celé středné Evropě, poskytuje nyní málo 
stříbra; r. 1865 dobylo se tuto 1815 1. m. v ceně 81.630 zl. Z Uherských 
dolů slynou opět nejvíce Šťávnické; pak jsou ještě stříbrná díla v Magurce, 
Báňské Bystřici, Kremnici; v Banátě jest Rezbanya a v Sedmihradech Offen- 
banya a Nagyag bohatým dolem stříbrným.

Anglie dobývá veškeré stříbro své z leštěnce. Sasko jest na stříbro velmi 
bohaté; nejznamenitější hutě jsou veFreiberku. Prusko, Hannoversko a Brun
švicko mají stříbrné doly na lla rcu ; zde dobývá se stříbra způsoby nejdokona
lejšími a nejpřesnějšími. Švédsko jest stříbrem dosti bohaté; nejvíce toho draho- 
kovu dávají doly vKongsbcrku. Ve Španělsku, zemi druhdy bohatstvím svým 
na kovy drahé proslavené, neděje se dobývání stříbra způsobem nynějšímu 
pokroku v hutnictví přiměřeným. V novější době byla opět některá bohatá 
ložiska rud stříbrných odkryta, zvláště v provincii Guadalajara. Teprvé od té 
doby, co bylo ve více hutích pattinsonování zavedeno, zkvétá výroba stříbra 
v této zemi vždy více. Stříbro dobývá se ve Španělsku hlavně z bohatých 
stříbronosných leštěnců.

Amerika neposkytuje více takové množství stříbra, jakýmž druhdy u vy
soké míře před všemi zeměmi vynikala. V Meksiku dobývá se stříbra asi na 
500 místech; za španělské hrůzovlády poskytovala zem tato do roka až 3 
miliony hřiven. Jižná Amerika má bohaté doly v Peruvii, Bolivii a Chilsku; 
do roka vyrábí asi desetkráte větší množství stříbra, nežli veškeré státy evropské 
dohromady.

Asie slynula za dávných dob bohatými, doly stříbrnými. V Malé Asii a 
Taurii nachází se několik nepatrných dolů. Čína jest bohatá stříbrem, neznají 
se však doly, kde těží se rudy tohoto kovu; zdá se, že jest stříbro v Číně 
více obchodem nežli dobýváním hutnickým nahromaděno. V Rusku dobývá se 
stříbro jediné v Altaji, v Nerčinském okruhu, v Kirgizské hornatině a pod 
Kavkazem, v Terské oblasti Stavropolské gubernie, jakkoli i v jiných konči
nách Sibiře, ano i v Urálu stříbro se nalézá, ano i jistým časem, a to již 
i v minulém století se dobývalo. Stříbra dobývá se v Rusku hlavně z leštěnce 
olověného.

Rudy stříbrné. Stříbro jest v přírodě dosti hojně rozšířeno. Nachází se 
nejen ve vrstvách usazených a v prahorách ryzí neb sloučené s jinými prvky, 
tož zvláště se sirou, nýbrž i ve vodě mořské rozpuštěno. Francouzský lučebník 
Sarzeau nalezl stříbro ve všech téměř rudách. Kov tento byl objeven v některých 
mořských chaluhách a v mořské soli. Že voda mořská drží v sobě stříbro, po
znává se již z mědi, jíž bývají mořské koráby pobity, neboť stříbro se na 
tomto kovu sráží. Podlé výpočtu Amerikána Tuhla drží moře rozpuštěno asi 
40 milionů centův stříbra.

Stříbrné rudy tvoří ložiska dosti rozšířená, nemající však značné tloušťky 
neb mocnosti. Ložiska tato podobají se vyplněným rozsedlinám skalným, jež
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prostupují horniny bud směrem kolmým neb šikmým. Y  horninách nenachází 
se stříbro nikdy vtroušeno; vyjmouti sluší arciť slitinu stříbra se zlatém, jež 
dosti hojně křemenci přimíšena bývá.

Stříbrná ložiska jsou umístěna v nejstarších útvarech zemských, zvláště 
v prahorách. Zvláště hojná jsou ložiště rud stříbrných v břidlici prahorné. 
Stříbro nenachází se nikdy, podobně jak zlato, v naplavené zemi.

Na ložištích nachází se stříbro bud ryzí neb v rudách rozmanitých. Ložiska 
stříbrná sahají zhusta až na povrch země; na některých místech byly již pod 
ornici odkryty. Taková místa šlovou výchozy. Na těchto výchozech seznalo se 
stříbro snad poprvé. Mnohé znamenité doly byly odkryty jediné na těch tako
vých místech. Sledujeme-li bedlivě pověsti některé, jež vypravují o objevení 
znamenitějších dolů stříbrných, nalezneme zhusta, že dají se těmito výchozy 
vysvětliti. Tak vypravuje pověst o odkrytí znamenitých dolů na Horách Kutnách, 
že jakýs mnich z kláštera Sedleckého, procházeje se v lesíku, nalezl v zemi 
tři stříbrné pruty; aby místo toto opět nalezl, pokryl je svojí kutnou, odkudž 
pochází prý jméno Hory Kutny. Pruty stříbrné nacházely se zajisté na ústí 
rozsedliny takové, čili výchozu, a vedly později k objevení ohromných ložišť 
stříbrnýcii, jež druhdy požívaly v Evropě totéž pověsti, co bohaté doly v Potosi, 
v jižné Americe.

Ne všecky žíly mají výchozy: mnohé objevily se teprve dílem horným, 
když vykopala se chodba dovnitř skály. Jest tudíž naděje, že odkryjí se 
ložiska stříbrná i v takových zemích, kde dosud stříbrné doly se nenacházejí. 
Pozorným porovnáváním vrstev skalných snad objeví se v některých krajinách 
podobné poměry v uložení skal, jakové nacházejí se v zemích stříbronosných; 
zkušený horník pak přesvědčí se prací svou, zdaž hory ty drží stříbro čili nic. 
Kdežto dříve horníci domýšleli se nalezli dolů stříbrných jediné proutkem 
kouzelným, blouzníce o něm podobně, jak zlatodějci o kamenu mudrců, uží
vají nyní pomoci geologie, nejlepšího kouzelníka a rádce v oboru hornictví.

Ryzí čili samorodá stříbro vyhraňuje se v tvarech krychlových neb osmi- 
stěnných; častěji však tvoří drátky, proutky rozmanitě spletené, tvary mechovité, 
strůmkovité, též destičky, vyskytující se na žilách rud stříbrných. Jest bílé 
neb žluté, hnědé neb černé a drží v sobě asi 3% antimonu, arsénu, zlata, 
mědi a železa. Pyzí stříbro vyskytuje se zvláště v rule, žule, svoru, syenitu, 
v břidlici spolu s leštěncem stříbrným, pyrargyritem a j. v. Naleziště jeho 
jsou: Příbram, Frcibérk, Sťávnice, Kapník, Andreasbcrk, Kongsberk, zvláště 
Meksiko a Penrac, kdež nachází se v železnatých jílech, jež šlovou v Meksiku 
Colorados a v Peruvii Pacos. Někdy vyskytuje se stříbro i ve větších kusech, 
tak u př. byly v Kongsbcrku nalezeny kusy 50—760 liber ztíží, v Johann- 
Georgenstadtě kusy až 10,000 liber ztíží. Ryzí stříbro drží v sobě vezdy zlato: 
jsou známy slitiny stříbra se zlatém, jež drží i 50% posledního kovu. Z ryzího 
stříbra dobývá se nejméně kovu toho. Největší čásť jeho pochází z různých 
rud, v nichž nachází se stříbro sloučeno s chlórem, jódem, brómem, sirou, 
selénem, arsenem, antimonem, tellurem, vismutcm, cinkem, železem, mědí, 
olovem a rtutí; kysličnaté rudy stříbrné nejsou známy.

Ze sirnatých rud stříbrných jsou tyto nejdůležitější: 1. Argentit čili 
leštěnec stříbrný jest, sirník stříbrnatý, držící 87% stříbra. Vyhraňuje se 
v krychlích, jest však též znám v tvarech vláskovitých, nitkovitých, v deskách, 
co nálet, vtroušen mezi jiné rudy, konečně bývá též zemitý. Zdá se, že byl 
již Římanům znám, jelikož Plinius mluví o rudě barvy popelavc, kteráž pro
vází jiné rudy stříbrné. Ruda tato jest jednou z nejdňležitějších a nejbohat
ších rud stříbrných. Vyskytuje se hojně v Čechách (Jáchymov, Příbram, Šfáv- 
nice atd.). Ruda tato vyznamenává se měkkostí svou a jest v té míře kujná, 
že dají se z ní i penízy raziti. 2. Stephanit jest sloučenina sirníku stříbrna- 
tého se sirníkem antimonovým, držící asi 70% stříbra. Podobá se velice pře
dešlému, jest však křehký. Vyskytuje se spolu s jinými rudami stříbrnými

í a h n o v a  Kronika práce. Díl IY. 2 7
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v Jáchymově, Příbrami, Freiberku a j. v. 3. Polybasit drží v sobě stříbro 
(64—72%), měď (3— 10%), antimon a arsén, sloučené se sirou. Jest podoben 
oběma předchozím rudám, s nimiž se společně, však již mnohem řidčeji, na 
žilách rudných vyskytuje. 4. Proustit jest sirník stříbrnato-arsénový, držící 
64°/0 stříbra; jest barvy košenilové, na hranách poloprůhledný; vyskytuje se 
v Příbrami, Jáchymově a j .  v. 5. Pyrargyrit, sirník stříbrnato-antimónový, 
držící 60°/o stříbra, jest barvy karmazínové neb olověné, na hranách poloprů
hledný; vyskytuje se spolu s předešlým v Jáchymově a Příbrami. 6. Miargyrit, 
též sirník stříbrnato-antimónový, držící však jen 37°/0 stříbra, jest barvy že
lezné neb ocelové, ve vrypu barvy třešňové, vyskytuje se v Jáchymově a Frei
berku. 7. Tetraedrit, sloučenina ze sirníku železnatého, cinečnatého, mědična- 
tého, antimonového, olovnatého a stříbrnatého, držící 18—31°/0 stříbra a 14 
až 26% mědi, jest tudíž zároveň rudou měděnou. Nachází se u Freiberku a j. v. 
8. Stromeyerit, sirník mědičnato-stříbrnatý, držící 53°/0 stříbra a 3l°/0 mědi; 
má silný ocelový lesk a vyskytuje s*e spolu s rudami měděnými a stříbrnými 
v Chili.

K sirnatým rudám stříbrnatým sluší přičítat! též některé jiné rudy, jež 
vedlé většího množství některého kovu obsahují malou součást stříbra, jako 
u př. stříbronosné leštěnce olověné (držící OOl—0*03% stříbra), stříbronosné 
rudy měděné (tetraedrity, Bournonit, Bornit), držící až 31% stříbra; sfalerit, 
držící až 0*88% stříbra, pyrit a nikelin, samorodný arsén, antimonit, kobaltin, 
smaltin a j .  v.

Mimo sirnaté rudy stříbrné jsou známy jiné, v nichž jest kov tento sloučen 
s prvky hálovými, jinými kovy atd. Nejdůležitější z těchto nerostů jsou:
1. Ker argy rit, chlorid stříbrnatý, držící 75% stříbra. Vyskytuje se v Sibiři, 
Meksiku, Chili a j .v .  2 .Jodargyrit, jódid stříbrnatý s 46% stříbra; v Meksiku 
a Chili. 3. Bromit, bromid stříbrnatý s 57% stříbra, též v Chili a Meksiku. 
4. Embolit, chlorid a bromid stříbrnatý s 67% stříbra; nachází se v Chili.

V přírodě nachází se ještě více nerostů, jež v sobě stříbro drží, avšak 
nerosty ty náležejí k vzácnostem sbírek nerostných, pročež neslouží než ve 
velmi řídkých případech k dobývání stříbra; jsou to up ř. diskrasit, Rittingerit, 
Naumannit atd.

Ve zplodinách hutných nachází se stříbro buď o sobě, buď v jiných 
kovech (rudné olovo, černá měď, lechy, niklovina a j. v.), jež dále přivozují 
se k užitkům.

Nežli přicházejí vlastní rudy stříbrné do hutí, vypravují se co možná 
dokonale. Děje se to obyčejně prací ručnou na přeběračkách. Třeba hleděti 
ktomu, aby jednotlivé rudy přesně se oddělily, aby u př. olověné neb stříbrné 
rudy přišly zvláště. Jsou-li rudy stříbrné vtroušené do jalového kamení aneb 
mezi rudy jiné, třeba prováděti vypravování za mokra na strojích k tomu 
konci zvláště vymyšlených. Vůbec sluší o vypravování rud stříbrných tolik 
říci, že jest odvislé od pochodů, pomocí jichž rudy hledí napotom přivesti se 
k užitkům.

Vypravené rudy stříbrné odevzdávají se rukoum průbířovým, kterýž bedlivě 
skouraá, mnoho-li stříbra v sobě drží. Stanovení stříbra v rudách neb různých 
zplodinách hutných provádí se nejvíce za sucha, jelikož přichází se touto 
cestou k výsledkům nejjistějším. Za mokra zkoušejí se toliko rudy velmi 
bohaté.

Průbování rud' stříbrných provádí se v hlavných rysech tímtéž způsobem, 
jako skoumání slitin stříbrných, o kterémžto předmětu později šíře se roz
hovoříme.

Dobývání stříbra z rud a zplodin hutných. Přerůzné složení a bohatství 
rud stříbrných, nestejná jakost a hodnota rozmanitých zplodin hutných, vy
máhá tolikéž nestejných způsobů dobývání tohoto kovu. Jednak dobývá se 
stříbra jediné za sucha, jednak též za mokra. Přivádějí-li se rudy za sucha
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k užitkům, slouží olovo k sestřeďování stříbra. Veliké množství stříbra do
bývá se z rud olovených a měděných, jimž bývá ve skrovné míře přimíšeno; 
když zkovují se rudy takové způsoby obecnými, nehledě k tomu, že jsou 
stříbronosné, obdrží se olovo a měď, kteréž diží v sobě veškeré stříbro, jež 
nacházelo se v rudách; měď stříbronosná roztopuje se pak s olovím neb 
rudami olověnými, čímž vchází veškeré stříbro ve spojení s olovem; olovo 
toto pak okysličuje se (hnáním) a stříbro nesnadně okysličitelné se vyloučí, 
načež ještě se čistí. Bohaté rudy stříbrné přičinují se ihned k poslední práci. 
Rudy chudé, nedržící takového, kovu, kterýž by vyloučené stříbro ze zemitých 
přimíšenin sestřeďoval, roztopují se s kyzem železným; přimíšeniny vcházejí 
do strusky a stříbro shromažďuje se v sirníku železnatém (kamenu). Jakkoli 
způsob tento z nejdávnějších pochází dob a na mnohých místech se provozuje, 
jest přece nedokonalý, tož zvláště, dobývá-li se stříbra z rud měděných, pročež 
nastupuje v tomto případu přiměřenější práce za mokra. Dobývání stříbra za 
mokra provádí se velmi různým způsobem; bud sestředuje se stříbro ve rtuti 
a dobývá se žíháním tohoto amalgamu (amalgamování), aneb rudy stříbrné pře
vádějí se pražením na síran neb chlorid stříbrnatý, kterýžto vytahuje se v prvém 
případu vodou, v druhém přerůznými rozpustidly, jako sůl kuchyňská, sirnatan 
sodnatý atd. a z roztoků těchto sráží se stříbro přiměřeným způsobem.

Dobývání za sucha. Způsobem tímto hledí se vypraviti z rud olovo 
stříbronosné neb rudné. Dobývání olova rudného spočívá na následujících 
základech: Olovo rozkládá za prudkého žáru sirník stříbrnatý, v rudách se 
nacházející, čímž vylučuje se stříbro, jež s nadbytečným olovem se slučuje, 
tvoříc zároveň sirník olovnatý. Sirníky, ku stříbru přimíšené, zvláště sirník 
měďnatý a železnatý, nerozkládají se v té míře olovem co sirník stříbrnatý. 
Zplodiny tavení tohoto jsou rudné olovo a kámen, stříbra prostý. Čím chudší 
mědí stříbrné rudy jsou, tím dokonaleji sestředí se stříbro v olově. Olovo 
rudné povstává tolikéž, působí-li kysličník a síran olovnatý na sirník stříbrnatý, 
čímž vyvodí se stříbronosné olovo a kyselina siřičitá. Když činí olovo na ky
sličník neb síran stříbrnatý, rozloží se tyto soli, stříbro se vylučuje a vchází 
do nadbytečného olova. Nachází-li se stříbro v mědi, sestřeďuje se z této tolikéž 
v olově, čímž vzniká snadně roztopitelná slitina stříbra s olovem a sotně roz- 
topitelná slitina mědi s tímtéž kovem.

Olova stříbronosného dobývá se z bohatých pražených rud kyzovitých, 
ze stříbronosných rud měděných a olověných, z pražených rud kobaltových atd. 
Co přísady k těmto rudám užívá se olova, pražených neb nepražených rud 
olověných a klejtu olověného. Rudy stříbrem chudé nevzdělávají se na olovo 
rudné, jelikož jsou sotně roztopitelné, tudíž by veliké množství klejtu vcházelo 
do strusky. Rudy takové roztopují se s pyritem a struskami, čímž cizí kovy 
a zeminy struskovatí, stříbro pak shromažďuje se v pyritu (kámen). Kámen 
roztopuje se buďto s olovem aneb s látkami, 
držícími kysličník olovnatý, leštěncem olověným 
a železem. Stříbronosná měď černá roztopuje se 
s olovem aneb zrní se dříve a zrnka měděná roz
topují se s klejtem a olovem, slitina tato lije se 
do kotoučů, jež nechávají se znenáhla vystydnouti, 
čímž slitina oddělí se na stříbronosné olovo a sli
tinu mědi s olovem; takto sestředí se stříbro 
z mědi černé v olově. Kotouče tyto A  staví se 
na dvě desky železné, nakloněné k sobě a ku 
předu, mezi nimiž jest skulina (viz obraz 70.); obraz 70. vytápá oiova stříbronoBného 
mezi kotouče nasype se žhavé uhlí, olovo stříbro- z m6di černé-
nosné stéká skulinou do uličky C a z ní vytéká
do kelímku před pecí. Zbývající kotouče měděné drží v sobě ještě mnoho olova; 
vytápějí se ještě jedenkráte za dostatečného přístupu vzdušného ve zvláštních
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pecích, čímž vybavuje se z nich olovo dílem co kov a zčásti co klejt, jež 
po té opět k dobývání olova rudného z mědi černé se použijí. Kotouče
měděné se převařují. Vytápěním olova rudného nedocílí se výsledků uspokoju
jících, neboť sbíhá se dosti citelná ztráta stříbra, pročež v novější době od 
tohoto způsobu se ustupuje a stříbro vytahuje se raději za mokra.

V Příbramských hutích stříbrných dobývá se olovo rudné ze stříbro-
nosného leštěnce olověného. Leštěnec tento jest bohatý, drží-li v centu asi 
3/4 libry mincovně stříbra, chudý, drží-li v tomtéž množství jen J/4 lib. mine. 
stříbra. Rudy bohaté roztopují se ihned a olovo dobývá se z nich srážením. 
Chudší rudy praží se za volného přístupu vzdušného a ustavičného míchání, 
čímž spaluje se z nich síra; rudy pražené zkovují se pak v šachtové peci. 
Zplodiny tavení rud olověných v šachtové peci jsou tyto: 1. Olovo rudné, 
držící v centu 3/4 libry stříbra; olovo toto vzdělává se dále na stříbro.
2. Lech olověný, kterýž praží se opět a zkovuje se v šachtové p ec i; lech 
tento drží v centu asi V4 libry stříbra. 3. Struska, držící 0.008 lib. stříbra 
v centu; struska tato nezbavuje se stříbra. 4. Pěna olověná, kteráž drží 
v sobě asi 0*05 lib. stříbra; pěna tato usazuje se nad spustem v peci a vy-
klizuje se časem z této. 5. Struska z kelímků (0*03—0*04 lib. stříbra).
6. Strusky zbývající na stěnách peci, jež po zaražení peci se oškrabují; tyto 
drží asi 0*05 lib. stříbra. 7. Kalamín z hutí a posléze prach, jenž usazuje 
se v komorách, umístěných nad pecí. Zplodiny 2, 3 až k poslední roztopují
se ještě jednou, aby získalo se stříbro v nich obsažené.

Seznavše předběžnou práci, dílo olovná, obrátíme se nyni k oddělování 
stříbra od olova čili k dílu stříbrnému. Olovo rudné zbavuje se různým způ
sobem stříbra, jež v sobě drží. Nejdéle nachází se v užívání dobývání stříbra
hnáním v peci hnací. Způsob tento zakládá se na tom, že stříbro, byvši 
v proudu vzdušném taveno, se neokysličuje, kdežto olovo a ostatní kovy, 
v olově rudném se nacházející, se okysličují. Jelikož okysličené olovo, kysličník 
olovnatý, snadně se roztopuje (klejt olověný) a byvši roztopeno, sestřeďuje v sobě 
veškeré kysličníky kovů cizích, možno lehce stříbro nesnadně okysličitelné kovů 
cizích zbaviti.

Pec hnací jest plameníce o kulatě kotlovité porovité půdě, kteráž dělá se 
u př. v Jáchymově ze 4 dílů vápence a z 1 dílu hlíny v ohni stálé; smíše
nina tato roztluče se stoupami na drobno, pokropí se vodou a dokonale se 
prohněte; půda dobře se upěchuje a v jejím prostředku udělá se hnízdo, totiž 
okrouhlá jáma, v níž lesknuté stříbro se shromážďuje. Nad půdou nachází se 
plechový, uvnitř hlínou vymazaný klobouk, jejž lze jeřábem zdvihnout! a zase 
spustiti.

Olovo rudné naloží se do pece, načež plamen se ztuží. Olovo se roz- 
topí a na povrchu jeho usazuje se pěna olověná, kteráž časem z olova rozto
peného se stahuje. Pěna tato skládá se zčásti z hmot, k olovu rudnému 
mechanicky přimíšených a zčásti též z kysličníků a sirníků, olova, mědi, 
arsénu, stříbra a jiných kovů a přisazuje se při roztopování olovnatých rud 
stříbrných a lechů. Když pěna se stáhnula, počíná olovo se kysličiti; spolu 
s olovem kysličí se ostatní kovy; na povrchu kovu roztopeného utvoří se 
vrstva klejtu (kysličníku olovnatého), kteráž jest černě sbarvena od kysličníku 
měďnatého atd.; klejt tento snímá se s olova dotud, pokud jest černě sbarven 
a přičiňuje se k pěně olověné. Jelikož při hnání olovo snadněji se okysličuje 
nežli vismut, kterýž bývá k Jáchymovským rudám přimíšen a při roztopování 
do olova rudného se dostává, stéká prvé klejt, kterýž drží jediné kysličník 
olovnatý, po něm klejt, jenž jest směsí z kysličníku olovnatého a vismutového 
a konečně před nastoupením lesku klejt vismutový. Čistý klejt olověný má 
barvu žlutou a jde buď do prodeje aneb zkoví se v peci šachtové na olovo 
měkké, kteréž též se prodává. Pruhý klejt, jenž drží vismut, jest hnědý
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a přisázuje se při roztopování olovnatých rud stříbrných a lechů. Klejt 
vismutový jest zelenohnědý a vzdělává se na vismut.

Jakmile objevuje se na povrchu roztopeného olova žlutý klejt olověný, 
spustí se dmychadlo a na povrch olova vede se nepřetržitý vítr, čímž olovo 
rychle se kysličí. Klejt shromažďuje se na kraji roztopeného kovu, jelikož 
tento má povrch vypuklý, a tvoří vrstvu několik čárek ztlouští. Jelikož by 
klejt překážel kysličení pod ním se nacházejícího olova, dlužno jej časem 
stahovati. K tomu konci nachází se ve věnci kolem nístěje stružka klejtová, 
do níž vehání se klejt silným větrem.

Když již téměř veškeré olovo se okysličilo a klejt byl stružkou odtekl 
aneb ve hnízdovině se nashromáždil, tvoří se na roztopeném kovu, kterýž jest 
nyní stříbro, jen tenká blánka klejtová, což jest příčinou, že povrch kovový 
skvěje se v barvách duhových a když veškeré olovo se odstranilo, objeví se 
konečně l e s k , vynikne totiž zvláštní barva a lesk stříbra a toto shromáždí se 
V hnízdě CO s t ř í b r o  l e s k n u t é .

Tím způsobem .dobývá se stříbro v Příbrami a v Jáchymově. R. 1865 
dobylo se v Příbrami 28,572 liber mincovných stříbra v ceně 1,285.779 z l . ; 
29,566 centů klejtu v ceně 272.431 z l.; 3*781 centů olova měkkého v ceně 
41.592 zl. a 2,809 centů olova tvrdého v ceně 25.270 zl. V Jáchymově do
bylo se r. 1865 305*47 liber mincovných stříbra v ceně 13.725 zl.

Pattinsonovdní. Odhánění může se použiti toliko při olově rudném, 
stříbrem bohatém. Jest-li olovo rudné chudé stříbrem, nedá s e s  prospěchem 
odháněti. Angličan Pattinson vynalezl poslední dobou způsob, jímž lze z chudého 
olova rudného vyrobiti olovo, kteréž dá s užitkem již se odháněti. Způsob 
tento zakládá se na výjevu již dávno známém, že totiž olovo stříbronosné, 
byvši roztopeno a pak nenáhle ochlazeno, rozdělí se na dvě části: na olovo, 
téměř stříbra prosté, jež tuhnouc se vy hranuje a usazuje na dně roztopené 
hmoty, a na slitinu tekutou, stříbrem bohatší, než bylo olovo rudné.

Olovo rudné roztopuje se v kotli litinovém, při čemž ustavičně železnou 
tyčí jím se míchá mezi tím, co stydne a hráně olověné, ustavičně se vytvořu
jící, odnímají se lžicí železnou, tu zůstavuje se kov roztopený, držící tím více 
stříbra, čím větší množství hráni olověných se sejmulo. Hráně olověné roz
tápějí se opět o sobě, při čemž získá se z nich ještě malá část olova stříbro- 
nosného. Tím způsobem v práci neustále se pokračuje, čímž získá se z veli
kého množství olova rudného, stříbrem chudého, malé množství rudného olova, 
jehož odhánění již se vyplácí. Způsob tento prováděl se nejprvé vDerbyshiru 
v Anglii, odkudž rozšířil se na taková místa, kde vzdělávají se stříbrné a 
olověné rudy, jež nedrží v sobě činku, železa a antimonu, zvláště do Španělska.

Doba, kdy přestávají se hráně olověné snímati, jest různá. Zkušeností 
poznalo se, že může se tak odstraniti u olova chudého 7/8 vyhraněním, a toliko %, 
pakli jest olovo stříbrem bohatší.

Dílna, ve kteréž vyhraňování se provádí, obsahuje u př. 12 kotlů, z nichž 
každý jest o zvláštním topení. Kotle jsou číslované od 1 až do 12. Do kotle 
čís. 6. naloží se olovo rudné, kteréž odtud přichází znenáhla do čís. 1. a 12. 
Kotel 1. bude naposled držeti v sobě olovo bohaté a kotel 12. olovo téměř 
stříbra prosté. Olovo rudné, v kotli 6. roztopené, míchá se hřeblem železným, 
aby chladnutím hráně olověné se neslévaly. Hráně olověné chytají se pak do 
sběračky, kteráž jest sítovitě provrtána. Hráně olověné, v kotli čís. 6. sebrané, 
vsypávají se do kotle č. 7. a roztopené olovo stříbronosné dává se do kotle 
čís. 5. V kotli 5. a 7. snímají se hráně olověné tímtéž způsobem, jako 
v kotli 6. a podobně pokračuje se ve všech ostatních kotlech.

Jestliže hráně se odstraňují tím způsobem, že zbývá toliko % všeho 
olova co olovo rudné, ubývá bohatosti hráni od 1 do 5/8 a stříbra přibývá 
v olově roztopeném v poměru 1 k l 3/4. Pakliže odstraní se vyhraňováním 7/s 
veškerého olova, ubývá v hřáních stříbro v poměru 1 k 3/7 a přibývá v ostatkit
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v poměru 1 ke 3. Jestliže odejmou se prvé 4/7 veškerého olova v podobě vy
hraněné, po té opět V7 téhož kovu, pak drží tato sedmina v sobě tolik stříbra, co 
olovo prvotné, kteréž hraněním se obohacuje a zbývající 2/7 drží dvakráte tolik 
stříbra, co olovo prvotné. Tento způsob slouží ve Freiberku k obohacování olova 
rudného.

Způsob Parkesův. Olovo stříbronosné, byvši s cinkem roztopeno, ztrácí 
znenáhla stříbro, jež v činku se sestřeďuje; olovo roztopené shromažďuje se 
pak pod slitinou stříbra s cinkem. Slitina tato snímá se sběračkou aneb 
utuhnuvši, stahuje se co škraloup. Cink odděluje se od stříbra buď že slitina 
se rozpustí v kyselině solné neb sirkové, buď též překapováním. Olovo, stříbra 
zbavené, roztopuje se v peci plamenné, čímž cink se okysličuje. Množství činku, 
jež k olovu rudnému se přičiňuje, závisí od množství stříbra, jež olovo toto 
v sobě drží. Dobývání stříbra tímto způsobem provádí se v Tamovicích, ve 
Slezsku, kdež stříbronosný cink destiluje se v muflích, čímž stříbro takměř 
čisté zbývá.

Dobývání za mokra. Nejstarší způsob výroby stříbra za mokra jest amal
gamování. Tento způsob byl okolo polovice XVI. věku v Meksiku objeven. 
Brzy rozšířil se v Americe zvláště na místech nevzdělaných, kde velký byl 
nedostatek paliva, tož tím více, jelikož jest snadný a nevymáhá složených 
přístrojů. Ku konci XVIII. věku zavedl se způsob amalgamování též v Evropě, 
kdež brzy v té míře se zdokonalil, že v mnohých případech od způsobu ame
rického se lišil, pročež dáno mu jméno amalgamování evropské. Znamenitě 
přispěla k rozšíření amalgamování již ta okolnost, že přihází se při dobývání 
tímto způsobem toliko malá ztráta stříbra, že jest lacinější a nevymáhá tolika 
času, co starší způsob za sucha. Tu a tam, kdež byla povaha a jakost rud 
amalgamování příznivá, udržela se tato delší dobu, až konečně bylo jí dobou 
novější přece ustoupiti zdokonalenějším způsobům dobývání stříbra za sucha 
a lacinějším i důmyslnějším způsobům za mokra.

Americké amalgamování. Rudy stříbrné, jež přivádějí se podlé způsobu 
toho v Meksiku, Peruvii a Chili k užitkům, jsou velmi chudé. Jsou to pyrity, 
v něž jsou vtroušeny prostým okem neviditelné částečky leštěnce stříbrného, 
ryzího stříbra, kerargyritu, pyrargyritu, stromeyeritu, kysličníku železitého, 
kyseliny křemičité a uhličitanu vápenatého. Tato smíšenina rud rozbíjí se

Obraz 71. Amalgamování v městé Salgarto v Meksiku.

v stoupech suchých {ingenios) a rozemílá se pak v mlýnech (arrastres) žulo
vých, na něž ustavičně voda přitéká. Mlýn takový skládá se z jímky o stěnách 
a dně žulovém a ze čtyř žulových žernovů, kteréž upevněny jsou k osám 
vodorovným. Na konci osy takové zapřáhnou se koně neb mezkové, jimiž
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jednoduchý stroj se pohybuje. Kal rudný, kterýž z mlýnů vytéká, sbíhá do 
velkých jam, kdež nechá se na slunci oschnout, načež přiváží se na velký 
dlážděný dvůr amalgamovací (jpatio'). Zde srovná se prvé v hromady kulaté 
(■ tortas), jichž povrch posype se solí kuchyňskou (2% ); pak veženou se na 
hromady ty mezkové (v. obr. 71.), kteří je po šest až osm hodin prošlapují, 
čemuž napomáhá se ještě prohazováním a shrabováním. Účel celé práce jest, 
aby povstala důkladná smíšenina rudná. Dvacet čtyry hodiny po té posype 
se a promíchává se tímtéž způsobem každá hromada s práškem, kterýž slově 
magistrál. Prášek tento jest pražený kyz měděný a skládá se tudíž z kyslič
níku železitého, síranu železnatého a měďnatého; posledního síranu drží v sobě 
asi 10%. Když hromada s magistralem dobře se smísila, postříkává se rtutí, 
kteráž vytlačuje se z pytlíku, zhotoveného z hrubého plátna, v ten způsob, že 
Spadává na hromadu v jemných krupičkách. Pak vhánějí se mezkové opět na 
hromadu, již důkladně prošlapávají. Příštího dne, když rtuť nabyla v hromadě 
našedlého povrchu, tvoříc větší kulaté kapky, posuzuje se, zdali chod práce byl 
dobrý; pakli jest rtuť nadmíru rozdělena a tmavě sbarvena, jest to důkazem, 
že přičinilo se mnoho magistrálu, pročež hází se na hromadu nehašené vápno; 
podržela-li rtuť v plné míře bývalou kapalnosť, nepřidalo se dostatek magistrálu, 
a tu třeba jeho přičiniti a hromadu znova prošlapati. Po čtrnácti dnech asi 
rozpustila rtuť dostatečné množství stříbra, což poznává se tím, že stává se 
pevná a lesklá. Přičiňuje se ještě čásť rtuti, jež důkladně s rudou se pro
míchává, načež opět po čtrnácti dnech postříkává se hromada naposled jistou 
částí rtuti. Obyčejně užívá se 6 až 8 částí rtuti na 1 čásť stříbra, kteráž má 
z rud se vybaviti. Když amalgamování jest dokončeno, což stává se po něko
lika měsících a poznává se podle znaků zevnějších, promývají se veškeré hro
mady velkým množstvím vody. Promývání amalgamu provádí se v kádích dře
věných, v nichž jest umístěn míchací stroj, jímž otáčejí opět mezkové. Voda 
odplavuje solné a zemité částky a amalgam zůstaví se na dně nádob, v nichž 
plavení se provádí. Tekutý amalgam lisuje se koženým pytlíkem, jehož dno 
sestává z plátna neb flanelu. Vylisovaná rtuť slouží opět při amalgamování. 
Z amalgamu tvoří se klínovité kusy, jež dávají se na litinovou, uprostřed pro
hloubenou misku. Když jest miska amalgamem naplněna, spouští se na ni 
železný zvon (capellina). Kolem zvonu pak vystaví se cihlová zeď a prostor 
mezi zdí a zvonem vyplní se žhavým uhlím. Žár udržuje se po dvacet hodin; pak 
odstraní se vyzdívka a popel, zvon kladkou se vytáhne a zbývající stříbro se 
odstraní. Rtuť odtékala otvorem v misce a shromáždila se v nádobě, vodou na
plněné a pod miskou umístěné.

V hromadách rudných dějí se četné a nad míru zajímavé pochody chemické. 
Francouzský lučebník Boussingault pokusil se následujícím způsobem vysvětliti 
děje chemické, jež sbíhají se při amalgamaci americké. Prvé sluší pohlednouti, 
kterak činí na sebe sůl kuchyňská, síran měďnatý, rtuť a ruda stříbrná. Síran 
měďnatý a sůl kuchyňská poskytují, rozkládajíce se vespolek, s počátku síran 
sodnatý a chlorid měďnatý; poslední sůl činí na sirník stříbrnatý, čímž vytvoří 
se chlorid stříbrnatý a sirník měďnatý. Vytvořující se chlorid stříbrnatý roz
pouští se v nadbytečné soli kuchyňské, v kterýžto roztok činí rtuť; vzniká 
takto chlorid rtutičnatý a stříbro, kteréž sestupuje se se zbývající rtutí na 
amalgam. Jelikož čásť rtuti změní se na chlorid rtutičnatý, jest ztráta kovu 
toho veliká; Humboldt vypočetl, že takto ztrácí se do roka v Americe asi
25.000 centů rtuti, Nejznamenitější hutě stříbrné americké, v nichž způsobem 
popsaným stříbra se dobývá, jsou vPasco, Cerro de Bambon, Chota a Huantaya 
v Peruvii a v Zaccatecas, Guanaksnato, Valenciana a Vetagrande v Meksiku. 
% veškerého stříbra dobývá se v Americe amalgamováním a toliko % roztá
pěním rud.

Amalgamování evropské. R. 1786 bylo amalgamování americké zavedeno 
též v Evropě baronem z Bornů, kterýž podle způsobu toho činil zkoušky
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v Uhřích. Rok později zřídili Gallert a Charpentier na těcliže základech huť 
stříbrnou v Halsbriicku u Freiberku. Krásný závod tento trval do r. 1792, 
kdy shořel, avšak brzy po té byl znovu zbudován, úplně proměněn a poměrům 
našim přizpůsoben. Nejlépe pracovalo se pak ve Freiberku v Saších, kterýžto 
způsob v základných rysech popíšeme.

Rudy, jež ve Freiberku se vzdělávají, drží v sobě: leštěnec stříbrný, 
sirník antimonový, arsénový, vismutový a kámen jalový. Rudy, kteréž , drží 
v sobě více 5°/0 olova a 1°0 mědi, neamalgamují se, jelikož kovy tyto roz
pouštějí se tolikéž ve rtuti, čímž stává se oddělování amalgamu u vysoké
míře obtížné a soíhá se ztráta drahé mědi. Takové rudy roztápějí se na 
olovo rudné a stříbronosnou med černou. Rudy, jež k amalgamování se hodí, 
drží průměrně 2—50 lotů stříbra v centu rudy. Rudy tyto smíchají se tak, 
aby držely v sobě 7 lotů stříbra, pak praží se, byvše rozemlety na jemný 
prášek, s 10°/o soli kuchyňské v peci plamenné, při čemž žár znenáhla se 
ztužuje. S počátku odtěkává voda, arsén a antimon, později kyselina siřičitá, 
posléze kyselina solná a chlorid železitý. Pražením promění se rudy násle
dovně: Ze sirníku měďnatého a železnatého povstane síran měďnatý a žele
zitý, kteréžto okysličují sirník stříbrnatý na síran téhož kovu, ztrácejíce čásť 
kyslíku, a sůl kuchyňská působí v síran stříbrnatý, měníc jej na chlorid
stříbrnatý. Kyselina solná tvoří se působením vodných par na sůl kuchyňskou
a chlorid železitý, kterýž povstává tímže způsobem, co chlorid stříbrnatý. Jelikož 
síran železitý žárem se rozkládá, vydávaje bezvodou kyselinu sirkovou, kteráž

Obraz 72. Ainaln-nTíovnní ve Fre iberku.

uvolňuje ze soli kuchyňské chlór, odkysličujíc se na kyselinu siřičitou, okysli
čuje sodík této soli, povstává též chlorid stříbrnatý působením chlóru na stříbro 
a sirník stříbrnatý. Po dokončeném pražení odstraní se hrubší kousky pražené 
rudy prosíváním a tyto praží se pak za přísady soli kuchyňské znovu, jemnější ruda 
rozemílá se na prášek, kterýž nasýpává se za přítoku vody do sudů (v. obr. 72.), 
jež otáčejí se kolem své osy ; k rudě přičiní se kusy železa a sudy nechávají
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se pak asi dvě hodiny obíhati. Chlorid stříbrnatý, mědnatý a jiné chloridy 
rozloží se železem, povstane chlorid železnatý, stříbro a kovy druhých chloridů, 
u př. měd a antimon, vyloučí se co prášek. Chlorid železitý změní se na chlorid 
železnatý. Po skončeném rozkladu přičiní se rtu ť do sudů, načež nechají se 
tyto rychleji po 14 až 16 hodin obíhati. Stříbro, měď atd. sloučí se s rtutí, 
čímž utvoří se řídká amalgama. Když by rtut se přičinila před ukončenou pro
měnou chloridu železitého v chlorid železnatý, povstal by působením chloridu 
železitého ve rtuť chlorid rtutičnatý (kalomel), čímž sběhla by se velká ztráta 
rtuti, poněvadž nevylučuje se tato v přítomnosti železa z kalomelu. Aby od
dělila se amalgama od ostatků rudných, naplní se sudy vodou a nechají se po té 
velmi pomalu obíhati. Vtroušená amalgama spojí se a nechá se otvorem vytéci. 
Amalgama dá se pak do pytlíků cvilinkových, z nichž nadbytek rtuti s malou sou
částí stříbra odtéká, kdežto zbývá v pytlících tvrdší amalgama, držící v 5 částech 
rtuti 1 č. stříbra. Amalgama pálí se pak na talířích (v. obr. 73.); bb jsou talíře 
litinové, nastrčené na vřeteno železné, spočívající na třínožce a, jež jest po-

O braz  73. I*ee k nrlhrfn^iu r t u t i  z a iu a lg a m y .

stavena v kulaté nádrži litinové cc a tato zas v nádrži na vodu d; nad touto 
jest vyzděna pec, dole užší, s výstupkem ý\ k němuž přiléhá těsně litinový 
zvon e, jenž vytahuje a spouští se přístrojem g ; nádrž d naplní se vodou stu
denou, kolem zvonu dá se žhavé uhlí, jímž vypudí se rtuť, jež srazí se vodou 
v d nebo v křivulích litinových. Stříbro zbývá co hmota houbovitá. Tekutina 
ze sudů drží v sobě sůl Glauberovu, sůl kuchyňskou a soli železnaté a man- 
ganaté. Tekutina tato nechává se vyčeřiti, načež se odpařuje, čímž nečistá sůl 
Glauberova se vyhraňuje. K matečnému louhu přičiní se po té pálené neb 
hašené vápno, tekutina nad usazujícím se bahnem vypouští se z kádí a bahno 
toto se vysouší. Suchá hmota drží vedlé sádry kysličník železitý a manganitý, 
sůl kuchyňskou, uhličitan vápenatý, hlínu a písek a prodává se hospodářům 
co hnojivo. R. 1788 bylo amalgamování evropské zavedeno v Jáchymově, kdež 
bylo do r. 1849 v činnosti, kdy počal zaváděti se zde způsob Páterův.

J a h n o v a  Kronika práce, Uil IV. 28
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Amalgamováním evropským vzdělávají se mimo rudy stříbrné s prospěchem 
nemalým též různé stříbronosné zplodiny hutné, zvláště kámen měděný, černá měď 
atd. Kámen měděný vzdělával se amalgamováním dříve v Mansfeldsku a černá 
měď v Uhřích a Sedmihradech. V novější době ustoupilo amalgamování způsobu 
Ziervoglovu a Augustinovu.

Dobývání stříbra rozpouštěním a srážením . Sem počítá se více nových 
způsobů dobývání stříbra za mokra, kteréž vyznamenávají se před staršími 
způsoby svou jednoduchostí a rychlejší i lacinější prací; přece však jest uží
vání způsobů těchto skrovné, jelikož nevztahují se na všecky rudy a zplodiny 
hutné, vymáhajíce nutně nepřítomnosti některých látek, nemá-li práce díti se 
s ujmou. Naveliko užívá se způsobu Augustinova, Ziervoglova, Páteřová a roz
pouštění kyselinou sirkovou.

Způsob Augustinův. Jelikož nedaří se dobývání stříbra z kamene mědě
ného ani roztápěním s olovem ani amalgamováním, vymyslil r. 1845 Mans- 
feldský úředník hutnický Augustin na místě tehdy užívaných způsobů dobý
vání stříbra způsob nový, kterýž zakládá se na rozpustnosti chloridu stříbma- 
tého ve vřelém roztoku soli kuchyňské a na odlučování stříbra z tohoto roztoku 
mědí. Augustin přiváděl podle svého způsobu rudy, kameny a jiné stříbro
nosné zplodiny hutné k užitkům.

Způsob Augustinův provádí se v některých hutích na Harcu následují
cími pracemi: Stoupy rozbitá a rozemletá ruda neb kámen měděný praží se 
prvé samy, pak s přísadou soli kuchyňské, při kteréž práci žár znenáhla se 
ztužuje. Když praží se ruda o sobě, změní se větší podíl sirníků v kysličníky 
a sírany kovů za současného vývoje kyseliny siřičité; zde sluší dotknouti se zvlášt
ního výjevu, jejž poskytuje sirník stříbrnatý, kterýž, byv o sobě pražen, zkovuje se, 
pakli jest pražen se sirníkem měďnatým a železnatým v síran stříbrnatý se mění, 
kteroužto proměnu zvláště síran měďnatý podporuje, dávaje k tomu konci kyslík 
ze své kyseliny sirkové, odkudž pochází vývoj kyseliny siřičité. Když praží se 
ruda se solí kuchyňskou, uvolňuje se 'chlór a kyselina solná, kteréž povstávají 
činěním vyloučené kyseliny sirkové ze síranu železitého a měďnatého na sůl 
kuchyňskou; chlórem a kyselinou solnou změní se pak síran stříbrnatý v chlorid, 
zároveň mění se ostatní kovy v chloridy, z nichž některé těkají a jiné působí 
na síran stříbrnatý, měníce jej tolikéž v chlorid stříbrnatý.

Pražená ruda neb kámen přichází pak do kádí rozpouštěcích. Do každé 
kádě naloží se 4—6 centů rud, teplý roztok solný přivádí se pak zvláštní 
rourou do každé kádě. Kozpouštění trvá do té doby, až nelze postihnouti na 
plíšku měděném, drženém clo odtékajícího roztoku, ni stopy stříbra. Odtéka
jící louh solný pouští se do kádí čeřících, kdež zbaví se nečistot; odtud vede 
se do nádob srážecích, naplněných vrstvou mědi cementové. Měď cementová 
nachází se na cedítku, jímž jest každá nádoba ve dvé rozdělena. Louh, kterýž 
z nádob srážecích odtéká, drží v sobě#chlórid mědičnatý; obyčejně pouští se 
jedenkráte přes měď a po té do sudů, naplněných kousky železnými, jimiž 
měď se sráží. Louh ze sudů posledních odtékající ostaví se jistou dobu na 
vzduchu, aby srazila se zásaditá sůl železitá, načež slouží opět k rozpouštění. 
Časem tvoří se v louhu více soli Glauberovy, kteréžto zbavuje se vyhraňováním. 
Stříbro sražené neb cementové jest znečištěno chloridem olovnatým a mědič- 
natým, pročež promývá se delší dobu vodou a zředěnou kyselinou solnou, načež 
se roztápí.

Způsob Ziervoglův jest v hlavných rysech tento: Stříbronosný kámen praží 
se, čímž tvoří se síran stříbrnatý, kterýž rozpouští se vřelou vodou, načež 
sráží se stříbro z tohoto roztoku mědí. Způsob tento jest jednodušší a laci
nější předešlého, avšak vymáhá nepřítomnosti některých látek, u př. arsénu a 
antimonu, jež způsobu Augustinovu nejsou závadou; neboť pražením tvoří se 
arséničnan neb antimóničnan stříbrnatý, jež ve vodě nerozpustný jsou; při 
Augustinově způsobu těkají tyto látky co chloridy. Nejlépe hodi se k do-
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bývání, stříbra dle způsobu Ziervoglova lechy, jež sestávají toliko ze sirníku 
železnatého, měďnatého a stříbrnatého.

. V Mansfelclsku pracuje se Ziervoglovým způsobem takto: Pražení
rozemletého kamene měděného provádí se za přísady odpadků při rozpouštění 
a trvá asi 10 hodin; pec k tomu účeli má dva nad sebou umístěné nístěje, 
avšak toliko jedno topení, neboť svrchný nístěj zahřívá se teplem, jež zpodný 
vysaluje. Prvé praží se ruda v nístěji svrchném, načež vnáší se do nístěje 
zpodného, kdež se dopražuje. Krátce před dopražením ve svrchném nístěji 
přičiní se ke kameni něco prášku z hnědého uhlí, načež vsype se všecko na 
nístěj zpodný, v němž kámen se dopražuje. Práškem míchá se pak od času 
k času; konečně ztužuje se žár neustále, až ku konci dosahá nejvyššího 
stupně. Když blíží se pražení ku konci, snímají se ustavičné průby, jež roz
pouštějí se ve vodě; jest-li roztok jich zamodralý a poskytuje-li po pří
sadě soli kuchyňské silnou sýrovitou sraženinu, stahuje se pražená hmota 
z nístěje, aby nerozložily se veškeré v ní ještě se nacházející sírany. Roz
pouštění síranu stříbrnatého děje se v nádobách, jež velice podobají se roz- 
pouštěcím kádím Augustinovým. Do každé kádě dá se 5 centů pražené moučky, 
načež připouští se vřelá voda, pak roztok cementovací, ku kterémuž přičinilo 
se něco kyseliny sirkové, aby zásadité soli se nesrážely. Stříbronosný roztok 
vede se do kádí čeřících a po té do sudů srážecích, mědí naplněných; aby 
se zbavil roztok pokud možná dokonale všeho stříbra, vede se třemi řadami 
sudů srážecích. Roztok cementovací shromážduje se konečně ve zvláštní jímce, 
odkudž čerpá se opět do kádí rozpouštěcích. Když jest již velice bohat 
mědí, pouští se do nádob železem naplněných. Yyloužení dokončí se po dvou 
hodinách. Sražené stříbro roztápí se, čímž se čistí. Ziervoglův způsob zdoko
nalil se v Mansfeldsku v té míře, že dobývá se s prospěchem stříbro z mědi 
převařené, kteráž držela upř. r. 1860 jen 0*0225 a r. 1861 toliko 0*0215 liber 
stříbra v celném centu.

Dobývání stříbra v Jáchyrnove dle způsobu Páteřová. V Jáchymově při
vádějí hlavně trojí rudu stříbrnou k užitkům. 1. Rudu bohatou, kteráž drží 
nejméně 0*4 lib. m. stříbra v centnéři a olova méně 10% ; 2. rudu chudou, 
držící méně stříbra nežli 0*4 1. m. v centu a málo olova; 3. rudu, držící nej
méně 40%  olova. Prvá třída rud slouží ihned k rozpouštění, druhá roztopuje se, 
při čemž obdrží se lech čili kámen, kterýž tolikéž se vyluhuje, třetí slouží 
k dobývání olova rudného, z něhož získá se stříbro odhháněním. K rozpouštění 
stříbra užívají zde sirnatanu sodnatého. Rudy bohaté rozdrobují se mezi válci 
a praží se pak na nístěji peci plamenné, při čemž žár znenáhla se ztužuje. 
Účelem toho pražení jest, aby ruda zkřehla a po té, by z ní se vypudila síra 
a arsén, což se nepodaří však nikdy dokonale, jelikož utvoří se z části sírany 
a arséničnany. Když z rud již jen málo se kouří, vyhrabou se z pece, roze
melou se ušlechtile a praží se pak opět, což podobně děje se jak dříve s tím 
toliko rozdílem, že přisadí se k nim, když již nezapáchají kyselinou siřičitou 
a arsénem, dle bohatosti stříbra 3 až 6%  soli kuchyňské a 1% —3%  pále
ného síranu železnatého. Druhým pražením docílí se rozklad chloridu sodna
tého skalicí a sloučení se chlóru, uvolněného ze soli, se stříbrem v chlorid 
stříbrnatý. Účel tohoto pražení jest tentýž, co při pražení u amalgamování 
evropského. Ruda dopražená prosívá se, čímž oddělí se hrčky, sestávající 
z rudy nedopražené, a prášek rudný promyje se v kádích promyvacích vřelou 
vodou. Y kádích nachází se cedítko plátěné. Promývání trvá do té doby, až 
sirník sodičný nesráží ničeho ve vodě, z rudy odtékající, totiž až vymyly se 
všechny ve vodě rozpustné soli kobaltu, niklu, mědi, vismutu, olova a činku 
(sírany a chloridy) se síranem sodnatým a s onou částí soli kuchyňské, kteráž při 
pražení rud se nerozložila. Z vody této srazí se kysličníky kovů žíravým vápnem. 
Vymytá ruda přenese se z kádí promyvacích do cedících, kteréž mají podobné 
cedítko co p rvé ; do každé kádě naloží se asi dva centy rudy, Na rudu rozvádí se

28*
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ponenáhlu po žlábcícli roztok sirnatanu sodnatého (vlastně směsi sirnatanu, 
chloridu a síranu sodnatého), jímž rozpustí se chlorid stříbrnatý. Přivádění 
sirnatanu trvá do té doby, až nelze poznati v průbě žádného zakalení sir- 
níkem sodičným. Louh, kterýž z kádí cedících kohoutky odtéká, rožvádí 
se po žlábcích do kádí srážecích, v nichž srazí se stříbro sirníkem sodičným 
co černý sirník stříbrnatý. Srážení toto vymáhá nemalé opatrnosti. Dlužno 
skoumati totiž, zdaliž louh v sobě ještě něco stříbra drží a zdaliž nepřičinil se 
přílišný nadbytek sirníku sodičného. Objeví-li se skoumáním sirníkem sodičným 
hnědý zákal neb sraženina, jest ještě něco stříbra v louhu; má-li skoumání 
octanem olovnatým podobný výsledek, jest přítomen přílišný nadbytek sirníku 
sodičného. V prvém případu přičiní se ještě něco sirníku sodičného, v druhém 
však louh stříbronosný, až má konečně skoumání, jak sirníkem sodičným tak 
octanem olovnatým, záporný výsledek.

Sražený sirník stříbrnatý nechá se v kádích srážecích usaditi a vyčeřený 
nad ním stojící louh sirnatanu sodnatého, kterýž drží v sobě též síran a chlorid 
sodnatý, vypustí se skleněnou krokvicí po žlábku do nádržky, z níž nahoru 
se čerpá a dle potřeby do kádí cedících opět na rudu se rozvádí. R. 1858 
zakoupilo se v Jáchymově 14% libry sirnatanu sodnatého, jímž vyluhování se 
počalo a takřka dosud se provozuje. Není tudíž potřebí kupovati sirnatanu 
nového neb jej zvláště vyráběti, nebot ačkoliv dobývání stříbra sirnatanem 
sodnatým již od roku zmíněného do nynější doby shora ustavičně jest v čin
nosti, nelze přece pozorovati jakéhosi seslabení neb porušení louhu tohoto.

Scezený a vřelou vodou vymytý sirník stříbrnatý lisuje se, aby louh se 
odstranil. Lisováním dobyté bochníky rozdrobí se na malé kousky, kteréž suší 
se na lískách v sušárně. Usušený sirník stříbrnatý vymyje se v pytlících cvi- 
linkových vřelou vodou, až scezenina chloridem barnatým se nezakaluje, totiž 
až všecky sírany, zvláště sůl Glauberova, mytím se vypravily. Dobře proinytý 
sirník pálí se v plechových, dobře mlékem vápeným potřených pánvích v peci 
muflové, aby vyhnala se z něho síra, což dokonale však se nepodaří, jelikož 
vyloučí se toliko čásť stříbra. Dobývání stříbra ze sirníku stříbrnatého, částečně 
praženého, děje se následujícím způsobem: Do peci větrné postaví se kelímek 
tuhový, kterýž dřevěným uhlím ponenáhlu dobře se vyhřeje, aby neprasknul, 
když později žár se ztuží. Sirník stříbrnatý smísí se s malou přísadou mouru 
z uhlí dřevěného, obalí se do kornoutů papírových a vnese se spolu sé starým 
železem do vyhřátého kelímku, načež žár uhlí dřevěného v peci větrné se ztuží. 
Mour příčinu je se proto, aby odkysličily se sírany, kteréž utvořily se při pá
lení sirníku stříbrnatého v peci muflové. Kornouty chrání sirník před rozprá
šením, když vnáší se do kelímku. Jakmile se roztopila a slehla celá spousta, 
přičiní se několik kornoutů se železem a dá se nový oheň. Takto pokračuje se tak 
dlouho, až jest kelímek naplněn asi do % své výšky zkověnym stříbrem a lechem, 
kterýž povstává sloučením-se síry ze sirníku stříbrnatého a síranů se železem, 
a skládá se ze sirníku železnatého. Když vše jest roztopeno a stříbro síry sproštěno, 
čehož znamením jest, když železa již neubývá, vytáhne se zbývající železo 
z kelímku kleštěmi, pak vybeře se lecli lžícemi, posléze stříbro, jež do želez
ných kadlubů se vyleje. Poněvadž lech jest dosti bohatý stříbrem, přisazuje 
se při pražení bohaté rudy stříbrné 11a místě skalice zelené. Dobyté stříbro 
není čisté, neboť drží v sobě něco mědi, vismutu a železa, kterýchžto kovů 
zbaví se pálením 11a čisto.

Chudé rudy stříbrné, zbytky rudné a zelená sraženina od vyluhování 
bohatých rud stříbrných, ostatky rudné a sodové od vyrábění sloučenin urano
vých a jiné odpadky hutné roztopují se zároveň v peci šachtové. Jelikož rudy 
Jáchymovské a ostatky rudné jsou velmi křemenité, dlužno při roztápění při- 
saditi k nim tolik vápence a zásaditých strusek, že utvoří se tekutá struska. 
Kromě těchto přísad přidá se též asi 10% kyzu železného, aby utvořil se 
lech čili tak zvaný kámen, Zplodinou roztopování jsou strusky, kteréž vy
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vezou se na haldu, poněvadž drží nepatrnou jen částku stříbra a lech, v němž 
sestředilo se stříbro, kobalt, nikl a měd. Lech jest sloučenina železa se sirou, 
držící v sobě též částky druhých kovů. Množství kovů těchto v lechu jest 
velmi rozličné; tak u př. drží lech stříbra 0*4— 1*2 1. m., kobaltu 1— 12,5°/0 
a mědi 0*5—3%.

K vyluhování stříbra z lechu jest zapotřebí, aby dříve stoupami drobně 
se rozbil, ušlechtile umlel a upražil. Pražení koná se jako u bohaté rudy 
stříbrné, s tím toliko rozdílem, že přidá se jediné sůl kuchyňská a nikoliv 
kyz železný, poněvadž drží v sobě lech dostatečné množství síry k rozložení 
soli kuchyňské a vybavení chlóru. Vyluhování děje se též sirnatanem sod- 
natým a zcela jak u rud bohatých. Obyčejně daří se vyluhování lechů 
v takové míře, že vyloužené lechy čili ostatky lechové, drží jen stopy stříbra, 
méně 0035  1. m., kteréhož nelze dobyti s užitkem, ni roztápěním ni vylu
hováním. Ostatky lechové dají se konečně továrně na kobalt a nikl, kdež tito 
kovové z nich přivádějí se k užitkům.

Sirnatan sodnatý byl odporučen k vyloužení stříbra z rud r. 1850 od
Angličana Percy-ho a vyloužení toto bylo r. 1858 od Adolfa Paterý v Jáchy
mově zavedeno.

Vyluhování stříbra kyselinou sirkovou. Ze stříbronosné mědi dobývalo se 
dříve stříbro tím způsobem, že vyrobilo se olovo rudné, kteréž z mědi se vy
tápělo, načež přivádělo se k užitku hnáním. Později byl způsob ten nahrazen 
amalgamováním, avšak i toto nenašlo rozšíření všeobecného, jelikož nehodí se 
pro všecky zplodiny, vymáhajíc mědi jisté jakosti. Nejlépe hodi se na místě 
způsobu jmenovaných vyluhování stříbra kyselinou sirkovou, neboť způsobem 
tímto nepřihází se žádná ztráta stříbra a pak dá rychle se provesti, což o způ
sobech předchozích v té míře neplatí.

Měď rozpouští se prvé v sehnané kyselině sirkové. K tomu konci jest
třeba většího množství kyseliny sirkové, jelikož polovice jí užije se k okysli
čení mědi a druhá polovice k rozpuštění kysličníku měďnatého. Nádoby, 
v nichž rozpuštění se provádí, nahlodávají se v nemalé míře kyselinou, 
nejsou-li shotoveny z platiny ; stříbro, jež vedlé mědi se rozpouští, třeba srá- 
žeti mědí. Ve Francii užívá se způsobu toho již drahný čas. K tomu konci 
vymyslil výtečný lučebník Payen následující postup v práci: Slitina, držící 
stříbro a měď, roztopí se ve velkých kelímcích v peci větrné, do roztopené 
hmoty hodí se několik setin salnytru sodnatého, aby okysličily se cizí kovy, 
zvláště olovo, strusky snímaji se děravou lžicí a roztopené kovy lijí se že
leznou sběračkou do plechové, studenou vodou naplněné nádoby. Zrněný kov 
rozpouští se pak v litinovém kotli v sehnané kyselině sirkové. Na kraji 
kotle toho jest upevněn olověný klobouk, jehožto krk běží s prvu vodorovně, 
načež jest v pravém úhlu ohnut; vodorovný díl krku a čásť kolmá nachází se 
ve skříni vodou naplněné. Skříň tato slouží k tomu, aby ochladily se do
statečně páry a plyny, dříve než přicházejí do komor olověných. V klobouku 
olověném nachází se otvor, jímž přičiňuje se kyselina sirková tak dlouho, až 
zmizí zrnka kovová. Jest-li roztok po té čirý, což stává se v případu, kdy 
držela měď 0*9—0*95 stříbra, odstraní se násoskou platinovou. Když jest roz
tok kalný, což přihází se, drží-li měď měně 0 9 stříbra, odstraní se z kotle 
a dá se do nádoby olověné, kdež přičiní se k němu stejný objem roztoku 
modré skalice, jehož získá se co vedlejší zplodiny při dobývání stříbra, načež 
připouští se vodná pára, čímž soli se rozpustí. Po dvou- až tříhodinném 
vaření vypouští se čirý roztok opět do jiné nádoby olověné, v níž sráží se 
stříbro měděnými plíšky. Když solí kuchyňskou netvoří se v roztoku více 
sraženina, odstraní se tekutina od sraženého stříbra, nechá se vyčeřiti, načež 
slouží opět k zřeďování roztoku stříbronosného neb k dobývání skalice modré. 
Sražené stříbro dá se na olověné síto, kdež promývá se vřelou vodou, jež 
padá na síto olověné v jemných paprscích, protékajíc prvé zvláštním sítem*
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Síto olověné nachází sé nad skříní, v níž stříbro, otvory síta prošedší, 
se shromážďuje. Vymyté' stříbro vylisuje se, načež roztápí se v kelímcích a lije 
se do kadlubů.

Čistění stříbra. Stříbro, dobyté odháněním, neb srážením za mokra, není 
nikdy čisto, držíc vezdy malou přimíšeninu cizích kovů (olova, vismutu, anti
monu), jichž dlužno je zbaviti, což provádí se čistěním. Čistění stříbra 
jest toliko pokračování práce, jež slově hnání. Hnání tohoto nelze provésti 
na nístěji pece hnací, jelikož vymáhá stříbro k roztopení svému ohromného 
žáru, tudíž by vznikla v případu takovém velká ztráta paliva, pročež třeba 
hnání provésti v prostoře co možná nejmenší. Není-li stříbro pouze olovem 

' znečištěno, nýbrž drží-li též jiné přimíšeniny, přičiní se k němu olova, jelikož 
by jinak oddělení kovů cizích toliko prodlouženým tavením za přístupu vzduchu 
se událo. Čistěním tvoří se klejt, kterýž odstraňuje se, prosakuje-li stěnami 
nádoby, jež zhotovena jest z popele, slinu atd,

Čistění stříbra provádí se způsobem různým. Buďto roztopí se surové 
stříbro ve velkých tuhových kelímcích, čímž nečistoty shromáždují se na po
vrchu roztopeného kovu, odkudž děravou lžicí se odstraňují; pak posype se 
stříbro práškem uhelným na povrchu, kovem roztopeným promíchává se častěji, 
načež opět nečistoty se snímají, až průba kovu jest dostatečně čista, u př. když 
poskytuje s kyselinou dusičnou čirý roztok. V Příbrami čistilo se stříbro druhdy
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v peci muflové, od čehož později se upustilo, když r. 1850 .počalo se čistiti 
přetápěním v kelímcích pasovských.

Aneb roztápí se stříbro surové též na kapele, kteráž jest miska železná 
slínem vyložená, před dmychadlem, čímž hnání se opakuje (obr. 74.). Jest-li 
stříbro mědí pomíšeno, přičiní se k němu olova, kteréž okyslyčujíc se na klejt, 
rozpouští kysličník měďnatý, s nímž prosakuje do slínového dna kapelového.

Má-li se mnoho stříbra najednou čistiti, slouží k tomu cíli pálací 
pece. Pálací pece jsou buď o nístěji pohyblivém neb nepohyblivém. Nístěj 
jest shněten z popele, slinu a ohnivzdorné hlíny. Ve Freiberku a Příbrami 
jsou plamenné pece o nístěji nepohyblivém topeny kamenným uhlím. Na 
nístěj pece takové naloží se 25 i více centů stříbra spolu s uhelným práškem 
a pilinami, načež plamen se ztuží, aby stříbro rychle se roztopilo. Roztopeným 
stříbrem míchá se; nečistoty usazují se na povrchu roztopeného kovu co struska, 
kteráž časem se vypouští, načež našívá se na stříbro roztopené kostěný popel, jenž 
klejt v sobě shromáždí. Když počne stříbro se lesknout, stává se čistší. Čistota 
kovu posuzuje se následujícím způsobem: Když namočí se do roztopeného 
stříbra ohnutá tyč železná, přilne k ní kapka stříbra; jest-li tato hruškovitá 
a prostá skvrn klejtových a dá-li se cán z ní ulitý semotamo ohybati, aniž by 
se lámal, jest stříbro čisto. Vyčištěné stříbro ochlazuje se na nístěji buď vodou 
aneb vypouští se z nístěje do pánve železné. Když drží stříbro kysličník stříbrnatý, 
jest tolikéž křehké; tomu lze odpomoci, přičiní-li se k roztopenému kovu 
prášku uhelného. Když stříbro sotně se roztápí, přičiní se k němu něco olova, 
řidčeji mědi, aby udržoval se ve stříbře snadně tuhnoucím tužší žár.

Dobývání stříbra čistého. Ze stříbrných hutí prodává se stříbro, kteréž 
drží v sobě měd, olovo a sledy mnohých jiných kovů. Velké množství stříbra 
nachází se též v oběhu, jež slito jest s mědí, u př. v penízích. I naskýtá se 
často příležitost, že třeba dobyti stříbra z jeho slitin a k tomu konci slouží 
chlorid stříbrnatý za základ, jelikož jest jedinou sloučeninou stříbra, kteráž 
snadným způsobem dá se vyrobiti prostá všech cizích sloučenin. Chlorid 
stříbrnatý dobývá se pak z nečistého stříbra, stříbrných slitin, penízů atd. 
rozpuštěním látek těchto v kyselině dusičné a sražením roztoku stříbrnatého 
nadbytkem kyseliny solné. Sraženina zahřívá se v tekutině a nechává se po
nenáhlu usaditi, pak promývá se vřelým roztokem zředěné kyseliny solné, po té 
horkou vodou, až nebarví více odtékající voda modrý papír lakmusový červeně. 
Z chloridu stříbrnatého dobývá se stříbra nejlépe tímto způsobem: Vlhký 
chlorid stříbrnatý smíchá se s uhličitanem sodnatým, aby váha tohoto byla 
s polovici váhy chloridu stříbrnatého, smíšenina ta vysuší se na porculánové 
misce, načež utírá se v jiné misce s 1/6 salnytru. Po té umístí se porculánový 
kelímek do kelímku hessenského, prostor mezi oběma vyplní se drobným 
pískem, na kterýž nasype se vrstva boraksu, pak zahřívají se kelímky, až 
boraks se roztopí; boraks tvoří na písku pevnou vrstvu, kteráž nedovoluje 
tomuto vypadnouti, když kelímek byl se obrátil. Do porculánového kelímku 
vnáší se smíšenina po malých částech stříbrnou lžicí. Když byl kelímek roz
pálen, počnou velmi rychle ze smíšeniny vyvinovati se bubliny kyseliny uhli
čité a kyslíku; ku konci stává se roztopenina klidnější, načež se jí hliněným 
troubelem ustavičně míchá, stříbro shromážďuje se na dně kelímku. Kelímek 
nechá se pak poněkud ochladnouti a stříbro vylévá se buď do vody (zrněné 
stříbro) aneb do kadlubů z bílé hlíny (cány stříbrné). Stříbro toto vaří se 
ještě v zředěné kyselině sirkové. Cány stříbrné rozžhavují se a vytahují 
se mezi ocelovými válci, načež ještě jedenkráte v zředěné kyselině sirkové se 
vyvářejí.

Stříbro lze z chloridu stříbrnatého též za mokra zkoviti. Chlorid stříbrnatý 
vaří se s roztokem uhličitanu sodnatého a se škrobovým cukrem, jímž za několik 
minut již kov se vylučuje co šedý prášek. Byv žíhán, nabývá prášek ten barvy 
světlejší.
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Též lze dobyti stříbra z chloridu stříbrnatého rozkladem pomocí elektřiny 
galvanické. K tomu cíli vede sobě Mohr, výtečný lučebník německý, následujícím 
způsobem: Do skleněného, na jednom konci měchýřem uzavřeného válce dá 
chlorid stříbrnatý a zředěnou kyselinu sirkovou, válec tento vnoří po té do 
kádinky, tolikéž zředěnou kyselinou sirkovou naplněné; pak přivede chlorid 
stříbrnatý ve styk s drátem platinovým, jenž upevněn jest na plechu cinkovém, 
umístěném v kádince, čímž stříbro se zkovuje. Toto stříbro dlužno pak doko
nale vymyti, usušiti a po té s boraksem neb sodou roztopiti, aby rozložily se 
sledy chloridu stříbrnatého, mezi prášek stříbrný vtroušeného.

Stříbro lze obdržeti též přímo z roztoku, v němž nacházejí se soli jiných 
kovů. Máme-li u př. roztok slitiny stříbra s mědí v kyselině dusičné, odkou- 
říme jej na misce porculánové do sucha, přičiníme k dusičnanům nadbytečné 
množství vody, vyloučíme olovo přísadou kyseliny sirkové, sraženinu necháme 
usaditi, načež ji scedíme; scezeninu vlijeme po té do zředěného roztoku síranu 
železnatého, jímž po nějaké době stříbro se vylučuje. Prášek stříbrný vymývá 
se pak vodou a zředěnou kyselinou solnou.

Dobývání stříbra z odpadků při fotografování, jež drží v sobě hlavně 
sirnatan stříbrnatý a sodnatý, soli kyanu, dusičnany, skalici zelenou, kyselinu 
pyrogallovou a octovou atd., provádí se tak to : Odpadky tyto slévají se se surovou 
kyselinou dusičnou prostou kyseliny solné, sraženina promývá se vřelou vodou 
a zkovuje se za sucha.

Prášek stříbrný připravuje se z amalgamy stříbrnaté, když tato žíhá 
se v proudu vodíkovém; rtut těká a stříbro zůstaví se co houba, kterouž 
lze v hmoždíři rozetříti na nejjemnější prášek.

Vlastnosti stříbra. Čisté stříbro jest kov ze všech nejbělejší a nejlesklejší, 
nad míru kujný a tažný (zvláště jest-li v něm zlato a není-li v něm olova a 
antimonu), měkčí mědi ale tvrdší zlata, má jasný zvuk, roztápí se teplem 
916 stupňů, vře a těká horkem nejvyšším v zelených parách. Když roztopené 
stříbro tuhne, tvoří se na něm zvláštní kresby a stříbro pohlcujíc kyslík 
ze vzduchu, pouští jej zas chladnutím, což slově prskání (franc. rochage). 
Na vzduchu i ve vodě trvá v každé teplotě bez proměny, nemění se roztope- 
nými žíravinami a salnytrem, ani slabými kyselinami. Kyselinou dusičnou roz
pouští se snadno za studená, silnou kyselinou sirkovou za horka, kyselinou 
solnou mění se i v horku jen skrovně. Největší slučivost má se sirou (černá 
sirovodíkem, jakož i s kostíkem a jódem).

Když rozpustí se nečisté stříbro v kyselině dusičné, zbývají některé látky 
vněm obsažené, u př. zlato, kysličník cíničitý a antimonový, nerozpuštěny. Pře- 
sytí-li se roztok stříbrnatý čpavkem, vyloučí se olovo, vismut, železo a rtu t; 
stříbro a měď zůstanou rozpuštěny a roztok tento jest mědí na modro sbarven. 
Z roztoku toho sráží se stříbro kyselinou solnou, čímž oddělí se od mědi. Tím 
způsobem posuzuje se čistota stříbra. V roztoku poznává se stříbro tím, že 
sráží se přísadou soli kuchyňské neb kyseliny solné bíle, kterážto sraženina 
na vzduchu brzy zmodrává a se ztemňuje; chlorid stříbrnatý rozpouští se 
snadno ve čpavku.

Aby stříbro rozeznalo se od podobných kovů a slitin, třeba učiniti ná
sledující průby: Slitinou učiní se čára na kamenu průbířském neb lydském, 
kterýžto jest černá křemenitá břidlice (buližník), jakováž hojně kolem Prahy 
se vyskytuje, a tato porovnává se s čarou, stříbrem učiněnou. Nestačí-li tato 
zkouška, zavlaží se čára lučavkou, čímž zmizí, po té kápne se na místo to 
kyselinou solnou; když povstane pak sýrovitá sraženina, jest to důkazem, že 
slitina drží v sobě stříbro. Jsou-li slitiny stříbrem chudý, povstane jen ne
patrné zakalení. Postříbření pravé poznává se, že neposkvrňuje se, byvši 
pekelným kamínkem zvlaženo, kdežto látky stříbra prosté poskvrňují se černě 
na místě zvlaženém, jelikož jimi stříbro se sráží z pekelného kamínku. Pravé
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stříbro listěné nerozpouští se v kyselině solné neb louhu žíravém; nepravé (cink 
neb cín) rozpouští se v kyselině solné a sbarvuje se černě žíravým louhem.

Užívání stříbra. Překrásná barva stříbra, jeho stálost na vzduchu a za 
okolností, kdy většina ostatních kovů se porušuje, posléze jeho vzácnost byly 
příčinou, proč kovu tohoto užívá se dosti rozsáhlou měrou v průmyslu a v umění. 
Lesk stříbra jest v té míře vábný, že hledíme jeho poskytnouti i předmětům, 
ješto shotoveny byly z kovů obecně užívaných, jako jest železo, měď a její 
slitiny; předměty tyto nabývají povlakem stříbrným příjemnějšího vzhledu 
a nejsou přece tak drahý, jako věci stříbrné. Kterak možno kovy postříbřo- 
vati? Vedou k tomu cíli různé cesty. Nejstarší z těchto jest snad plátování, 
o němž zmínili jsme se, jednajíce o mědi a její slitinách. V novější době 
užívá se plátování stříbrem nejvíce při argentánu. Předměty železné ^plátují 
se tolikéž, zvláště jsou to kliky, vidličky, lžíce, pochvy u kočárů atd. Železné 
předměty takové pocínují se dříve, načež přistřihne se kousek stříbrného, co 
papír tlustého plechu, jímž předmět železný se obalí; po té vtlačuje se předmět 
ten do kadlubu, kdež srovnává se plech stříbrný, aby dokonale se připojil 
k předmětu železnému; konečně zahřívají se předměty takové ještě nad ohněm, 
tu cín ž.írem se roztopuje a spojuje takto plát stříbrný s jádrem železným,
načež krášlí se ještě povrch předmětu hladítkem ocelovým.

Plechy stříbrné, stříbro listene, robí se k tomu účeli následovně: Zlato- 
tepci, jižto snad výhradně strojí kovy listěné, lijí stříbro prvé do cánů,
kteréžto vykovávají, válcují a opět kují, otáčejíce je kolem dřevěné hole.
Plech, jehožto dobudou, stříhají na malé kousky, jichžto s 180 uloží se 
mezi lístky pergaménu, kteréžto opět ukládají do dvojnásobného pouzdra 
pergaménového, aby nemohly semo tamo se posouvati. .Pouzdro s lístky 
pergaménovými a plechy stříbrnými slově forma prvá. Formy tyto hotoví 
si zlatotepci ze starého popsaného pergaménu; rozstříhajíce jej promývají 
jej, načež jej potírají vínem napuštěným rozličným kořením, konečně jej suší. 
Vytepávání provádějí na mramorovém neb žulovém balvanu kladivy, 16—20 
liber těžkými; forma častěji se obrací, aby dálo se vytepávání pravidelně. 
Stříbrné plíšky vypalují se pak v železné skříni, načež dávají se mezi větší 
lístky pergaménu, jež ukládají se opět do formy druhé, v níž do té doby 
se roztepávají, až mají náležitou velikost; pak položí se 30 lístků takových 
nad sebou a rozkrojí se ve 4 části: 750 takových lístků uloží se do formy  
blankové, kteráž drží v sobě 750 neb 800 koziček neb blanek, ješto jsou 
vnější, nejjemnější mázdrou hovězího konečníka Když byly v této fonně do
statečně vytepány, přicházejí lístky do formy poslední, v níž na dobro se roz- 
tepají. Jelikož jest ručné vyrábění stříbra listěného prací tak obtížnou, byly 
vymyšleny a sestrojeny umělé stroje, jimiž roztepávání rychleji a jistěji se 
provozuje. Přece však jest zlatotepectví prací ručnou velmi rozšířené; jediné 
v bavorském městě Norimberku a v okolí jeho jest 34 zlatotepců, kteří do 
roka vzdělávají na lístky 2627 hřiven stříbra a zlata, v ceně 240.240 zlatých. 
Hotové lístky ukládají se do knižek z hladkého papíru, kterýž byl červenou 
hlinkou neb bolem natřen, aby k papíru nelnuly. Listěné stříbro bývá oby
čejně V,oo-ooo neb Vi2 o-ooo palce ztlouští. Zlatotepci hotoví tré druhů listě
ného stříbra; nejtlustší druh slouží k postříbřování v ohni, jest uložen v kníž
kách z bílého papíru; obyčejné stříbro listěné, jakové upotřebují malíři, jest 
uloženo do knižek z červeného papíru; nejjemnější druh a odpadky při hoto
vení stříbra listěného slouží k dělání stříbrného bronzu, jehož užívá se v tiskařství 
jmenem stříbro v lasturkách. Stříbra listěného užívá se mimo to k povlekání 
pilulek, aby se neslepovaly.

Zlatníci vzdělávají veliké množství stříbra na šperky, lžíce, mísy, talíře atd. 
K tomu konci přetápějí stříbro v kelímcích tuhových a slévají je na desky 
neb tyče. Cány a desky stříbrné válcují se bud na plech, aneb vytahují se 
na drát. Z drátu a plechu hotoví se pak stříbrné náčiní, Tlustší věci, jako
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mísy, talíře, lžíce, vidličky, hotoví se z cánů a desek kováním za studená. 
Avšak mnohem častěji hotoví se tyto předměty z válcovaného tenkého plechu, 
neboť doba nynější vymáhá i skvostů laciných, tudíž tenkých a lehkých. Ná
doby a větší duté předfněty hotoví se ohýbáním a tlačením plechu, a vyková- 
váním jeho rozličnými kladivy (dřevěnými a rohovými). Okrouhlé věci, jako 
poháry atd., tlačí se na soustruhu nad formami; jiné opět robí se kováním 
aneb puncováním ; nejkrasší díla zlatníkova jsou shotovena prací poslední. Při 
práci té upotřebuje se nákova, kteráž jest v podstatě železná neb kamenná 
koule, kterouž lze otáčeti ve věnci; povrch koule té jest povlečen tmelem 
ze smoly, terpentinu atd., jelikož plech vymáhá měkčí podložky. Duté ná
doby, na nichž mají se okrasy vytlačiti, naplní se ihned tímto tmelem; práce 
může díti se po té toliko s jedné strany, z vnějška do vnitra. Vytlačování 
jest práce bud řemeslnická, buď též umělecká a jest v té míře složitá, že 
nelze ji na místě tomto dopodrobna popsati. Mimo to má zlatník hojně 
přístrojův zvláštních způsobů, pomocí jichž vytvořuje předměty obyčejné a jež 
častěji se mu naskýtají. Aby spojil jednotlivé součástky stříbrných věcí, užívá 
pájky stříbrné, složené ze slitiny stříbra s mědí a cinkem.

Ačkoliv slučivosť stříbra s kyslíkem jest nepatrna, přece povlekají se 
předměty stříbrné často vrstvou žlutou, namodralou neb černou. Kde sluší 
příčinu toho liledati? V kyslíku — nikoliv. Škůdce jediný stříbrného šperku 
jest sirovodík, plyn jedovatý a hnusně zapáchající, kterýž provází co nějaký 
všudybyl člověka na jeho pozemské pouti. Zajisté každému znám jest případ, 
že není rádno jisti vejce lesklými lžičkami stříbrnými, neboť brzy zbaveny 
jsou svého lesku, povlekajíce se barvami nepříjemnými. Sirník stříbrnatý po
krývá v těchto případech nádobí stříbrné. Zajisté záleží našim hospodyním 
velice na tom, by vrátily poškozenému zboží stříbrnému dřívější jeho lesk 
a milerádi jim povíme, kterak jest třeoa práci tuto prováděti, aby nebyla 
stříbru k ujmě.

Aby vrátil se zboží stříbrnému jeho lesk překrásný, třeba je potírati 
olejem, křídou pomíšeným; nemizí-li však černá barva touto prací, jest lépe 
smočiti věc stříbrnou na okamžik do vařící kyseliny solné aneb do roztoku 
chamaeleonu (mangananu draselnatého). Těmito látkami rozloží se sirník 
stříbrnatý úplně.

Podlé Boettgera docílí se totéž tímto způsobem: Předměty stříbrné dají 
se do nádoby cinkové, jejížto stěny jsou sítovitě provrtané; nádoba tato smočí 
se pak do sehnaného roztoku boraksového neb ze žíravého drasla; tu zmizí 
skvrny a barevná pokožka z věcí stříbrných, jakoby nějakým čárem a věci 
tyto nabývají takový lesk, jako kdyby byly právě z dílny zlatníkovy vyšly.

V domácnosti užívá se k cídění stříbrných předmětů křída, tripl, popel 
kostěný atd., avšak látkami těmito ničí se pěkný lesk stříbra a na povrchu 
jeho vytvoří se čáry a rýhy. Solí kuchyňskou tvoří se na stříbrných věcech 
hnědé skvrny, kteréž mizí ztíží prostředky obecnými a často nezbývá hospo
dyni nic jiného, nežli poslati věci takové do dílny zlatníkovy. I v takových 
případech jest však pomoc snadná, neboť třeba poškvměná místa potírati 
nějakou dobu kouskem jemného plátna, namočeného do čpavku; když nabylo 
stříbro dřívějšího lesku, otírá se ještě suchým plátnem. Chlorid stříbrnatý, 
kterýž v tomto případu stříbro poskvrňuje, odstraní se rychle čpavkem, jsa 
v žíravině této dokonale rozpustný.

Z dílen zlatníkových sbírají se velmi bedlivě všechny odpadky kovů 
drahých, jakož jsou skrojky, odstřižky, prášek, prach z podlahy a stolků, na 
nichž se brousí neb piluje, plátno, jímž stříbro se leštilo, střepy z kelímků atd. 
Odpadky tyto přivádějí se pak opět na kovy drahé k užitkům. K tomu konci 
žíhají se nejdříve, aby spálily se látky ústrojné, pak zbavují se zemitých částí 
plavením a stříbro dobývá se z nich bud roztopováním aneb amalgamováním.



Stříbrný drát. Slévání stříbra. Postříbřování. 227

Drát stříbrný. Stříbro jest kov v té míře tažný, že lze z něho zhotoviti 
dráty, jež co do jemnosti vlasu v ničem nezadají. K robení pravého drátu
stříbrného béře se stříbro čisté a měkké, kteréž, byvši roztopeno v kelímku
uhelném, slévá se v čtyřhranné tyče, asi 20 liber těžké. Tyč taková roz
žhaví se a vykuje se na,dlouhý prut, kterýž rozdělí se na menší, 5—7 liber 
těžké válce. Válečky tyto znovu se rozžhaví, načež vykuje se na jich konci 
špice, jíž dají se pohodlně do provlaku zasaditi; po té byvše rozžhaveny
přicházejí válečky na soustruh, kdež snímají se z nich ocelovým nožem vyni
kající částky, aby staly se úplně okrouhlé; posléze upevní se ve svěráku a opi- 
lují se, po této práci jsou s 1 palec ztlouští. Válečky potrou se voskem a pro
tahují se asi 100 až 120 otvory provlakovými, čímž teprvé nabývají patřičné 
jemnosti. Pak svije se drát na válec dřevěný. Aby drát stříbrný stal se lesklý, 
protahuje se s té strany otvorem provlakovým, kde jsou otvory menší. Nepravý 
drát stříbrný, drát leonský neb lyonský, jest v podstatě své stříbrem plátovaný 
drát měděný.

Stříbro hodí se výtečně k rázu penízů, jelikož iest velice tažné a tvo- 
řitelné, nepodléhajíc v té míře rušivým účinkům povětří a různých látek, co 
jiní kovové, pročež podržuje dlouho prvotnou cenu a hodí se tudíž za míru, 
podle níž může se cena všech prodajných předmětů spravovati. Cena stříbra 
jest v poměru k ceně zlata jako 1 k l5 3/4 a poměrná váha obou kovů má se 
jak 15 k 18; máme-li peníz zlatý a stříbrný, stejné váhy a velikosti, jest prvý 
292/5 krátě vyšší ceny nežli druhý. Jelikož čisté stříbro jest měkké, tudíž 
snadně se otírá, nebeře se k hotovení penízů, nýbrž slévá se dříve s mědí, 
slitina tato pak, jsouc dostatečně tvrdá a tvořitelná, béře se k rázu mincí.

Slévání stříbra. Větší předměty slévají se zřídka ze stříbra, jelikož byly by 
drahý a tolikéž neúhledny, ano stříbro tuhnouc velice se stahuje, tudíž kadluby 
špatně vyplňuje. Když vůbec stříbro se slévá, děje se to do těchže kadlubů, 
do nichž slévají se předměty mosazné. Obyčejně slévají se ze stříbra cihelky 
a tyče. Když slévá se stříbro, stříká, což jest dokonalosti slitku též k veliké 
ujmě. Malé věci umělecké, u př. zvířátka (brouci, hmyz, ještěrky atd.), hotoví 
se ve stříbře tím způsobem, že utvoří se prvé kadlub; k tomu konci přirozený 
předmět pověsí se v skříni lepenkové na tenké dráty železné, pak dají se 
kolem něho silnější dráty, jež později se vytahují a pouze k vytvoření výfuků 
slouží, načež umístí se na nejvyšší část předmětu čípek dřevěný, jenž slouží 
k vytvoření nálevky; po té vyplní se skříň smíšeninou z .3 části sádry, 1 č. 
cihlové moučky a roztoku kamencového neb salmiakového. Když smíšenina 
tato- ztuhla, odstraní se schránka lepenková a masa zahřeje se, aby spálila se 
ústro jná hmota předmětu, pak vymývá se popel z dutiny rtutí, kadlub zahřívá 
se znovu a vyplní se stříbrem. Když ztuhlo stříbro, cíá se kadlub do vody, 
aby změknul, načež od slitku se odlamuje.

Ničilo. K ozdobení věcí stříbrných a zlatých slouží již od nejdávnějších 
dob látka, kteráž slově niello. Látka tato jest černá a skládá se ze sirníku 
stříbrnatého, měďnatého a olovnatého. Zboží niellované má černé nákresy 
v světlé půdě kovové, nevynikající z této, any jsou do ní vryty neb vtlačeny. 
Tento způsob zdobení zlatnických výrobků byl dávno před naším letopočtem 
objeven od Egyptčanů. Národové východní velice sobě zalíbili niellování, 
což poznáváme na velkém množství památek uměleckých, jež zůstavili náro
dové ti již z věků dávno minulých. Do Cařihradu a Itálie zavedlo se niello
vání okolo VII. věku př. K r.; zdobily se jím zvláště chrámové nádoby a zbraně 
rytířské. Má-li se nějaký předmět zlatý neb stříbrný zdobiti niellem, třeba 
vyryti neb vytlačit! do něho výkres a vyplniti po té rytinu černým emailem 
neb niellem. Takového emailu docházíme, roztápějíce v kelímku ,38 částí 
stříbra, 72 č. mědi, 50 č. olova, .3fi č. boraksu s .384 č. síry a slévajíce poté 
roztopeninu do vody; zrněné sirníky dlužno posléze omývati zředěným roz
tokem salmiakovým a vodou, v níž něco klí rozpuštěno jest. Těstovité niello
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vtlačuje se clo clutin rytiny, načež zahřívá se předmět do rudého žáru; jak
mile jsou roztopené sirníky dutin a bublin prosty, beře se předmět z pece. 
Když pak niellovaný předmět ochladl, snímá se pilníkem ona čásť niella, 
kteráž nachází se mimo rytinu; posléze leští se předmět způsobem obecným. 
Niello jest na desce stříbrné k pohledu velice příjemné a krásné. V XV. věku 
slynuli umělci italští pro znamenitou dovednost, s jakouž znali zacházeti 
s niellem; sluší jmenovati v ohledu tom jediné snad jméno slavného Benvenuta 
Celliniho, kterýž tento způsob umění znovu vzkřísil a k vysokému stupni do
konalosti přivedl. Brzy po smrti umělce tohoto přestaly se niellem zdobiti 
věci ze zlata neb stříbra, jelikož práce ta vymáhala nemalé umělosti a trpěli
vosti. Na východě však provozovalo se niellování s tímtéž uměním, co za dob 
dávných; zdobilyť se tímto způsobem zvláště skvostné zbraně. Rusové, kteříž 
byli zasvěceni v umění toto od Reků za doby, kdy přijali víru Kristovu, pro
váděli hned s počátku s nemalou umělostí zboží niellované, jež bylo druhdy 
velmi na západě hledané. R. 1830 byla zřízena v Paříži továrna na zboží 
takové a záhy již přiváděly se z této rovněž tak krásné výrobky do obchodu, 
jakovými vynikal věk XV. Francouzské zboží niellované jest vysoké ceny 
umělecké a přece laciné, jelikož jest vyrobeno pomocí všechněch průmyslných 
vymožeností, jakovými oplývá věk náš. Nelze tudíž diviti se tomu, že taba- 
těrky ruské neb platinové, jakž neprávě nazvány byly, brzy byly zatlačeny 
zbožím francouzským z užívání. Výroba niellovaného zboží ruského nemá té 
důležitosti, jakovéž bychom jí přikládali, jelikož vyrábí se toliko na několika 
místech v Rusi, tož ještě v malém. Nejvíce dílen na zboží niellované nachází 
se v městě Vologdě v Rusi; menší měrou provozuje se týž průmysl též v Tule 
a Ustjugu. V Itálii byly desky niellované příčinou nálezu mědirytectví.

Postříbřování. Jelikož jest stříbro drahé, bylo by užívání jeho, zvláště 
v domácnosti, velice nepatrné, kdyby nebyly známy způsoby zplozovati po
vlaky kovu toho na předmětech z kovů laciných a všeobecně užívaných, jakož 
jsou železo, měď a její přerůzné slitiny. Ze stanoviska zdravotného jest ve
lice žádoucno, aby užívání předmětů stříbrných v domácnosti se rozšířilo, 
neboť stříbro, nerozpouštějíc se v potravě, jest úplně neškodné, čehož u jiných 
kovů týž případ není; zvláště pověstný jsou v té věci měď, olovo a cink. Již 
v dávnověku rozšiřovlo se užívání kovu tohoto tím způsobem, že povlekaly se 
jím na povrchu předměty, zhotovené z kovů obecných. V novější době roz
šířilo se postříbřování u vysoké míře, neboť postříbřují se netoliko kovy a sli
tiny kovové, nýbrž i sklo, porculán, hedvábí, dřevo, vlasy, vlna atd.

Postříbřování kovu. Z kovů postříbřují se nejčastěji měď, mosaz, argentan 
a kov britanský. Postříbřený argentan vytlačil postříbřenou měď z užívání, 
jelikož po otření vrstvy stříbrné neokazuje červeného sbarvení měděného. 
Předměty, jež mají se postříbřiti, dlužno na povrchu dokonale očistiti. Železo 
a ocel dříve se pomědí buď smočením do roztoku soli měďnaté, aneb účinkem 
galvanického proudu. Postříbřování může prováděti se podlé následujících 
způsobů:

Bud pokrývá se předmět stříbrem listěným aneb plátuje se, o kterémž 
předmětu pojednáno bylo v článku: Méd a je,j> slitiny.

Postříbřování v ohni provádí se pomocí amalgamy stříbrné. Předměty 
obroušené a vymořené v slabé kyselině namočí se do vody portuťovací, v níž 
pokrývají se tenkou vrstvou rtuti, načež rozetře se na nich štětkou drátovou 
amalgama stříbrná a věc vypálí se v pícce. Rtuť těká v parách a zůstaví 
v tenké vrstvě kov houbovitý, jenž vyleští se ocelovým hladítkem.

Postříbřování za studená potíráním pomocí sloučenin stříbrných jest vy
nálezem Němce Mellawitze. Způsobem tímto uskuteční se sice postříbření 
laciné, avšak nestálé. Postříbření toto hodi se pro předměty mosazné (cifer
níky, stupínky pro teplo- a tlakoměry atd.), k čistění postříbřených věcí mědě
ných atd. Postříbřuje se tímto způsobem následovně: Za záklád slouží vždy
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chlorid stříbrnatý. Když potírá se plech měděný neb mosazný tímto chloridem, 
nedávno sraženým a slanou vodou zavlaženým, zkoví se stříbro a vniká dosti 
hluboko do mědi, tvoříc velmi pevnou vrstvu, jíž dává se větší ještě stálosti 
rozžhavením a vyleštěním plechu měděného. Zlatníci mají velmi mnoho před
pisů, podle nichž tímto způsobem postříbřují. Často rozpouštějí zlatníci chlorid 
stříbrnatý v roztocích salmiaku neb soli kuchyňské a namáče í do těchto roztoků 
vymořené věci měděné, jež provlekají se záhy velmi lesklou vrstvou stříbra; 
po té suší se postříbřené věci bedlivě. Jestliže postříbřená měd zde onde siro
vodíkem sežloutla, třeba natírati místa taková práškem stříbřícím (povdre a 
blanchir), t. j. chloridem stříbrnatým.

Postříbřovdní za 'mokra provádí se buďto namočením aneb vařením. N a
močením lze čištěné předměty postříbřiti ve smíšenině z pekelného kamínku, 
kyseliny dusičné a Vody; předmět pokrývá se stříbrem již po l 2 minuté, 
načež vodou se umývá, suší a potírá se plavenou křídou, kterážto práce 
opakuje se 8- až lOkráte. Lépe účinkuje roztok kyanidu draselnatého. Chlorid 
stříbrnatý rozpustí se v čpavku, roztok tento smíchá se se smíšeninou z kyanidu 
draselnatého, sody vyhraněné, soli kuchyňské a vody dešťové, smíšenina tato 
vaří se na porculánové misce a procezuje se. Do roztoku toho namáčejí se 
pak čištěné předměty měděné. Ocel a železo dají se přímo v následující 
smíšenině postříbřiti: Rozpustí se 2 části sirnatanu stříbrnatého a l č. sal
miaku v nadbytku vody. Sirnatanu stříbrnatého dobude se k tomu konci roz
puštěním dusičnanu stříbrnatého v nadbytečném čpavku, přičiněním sehnaného 
roztoku sirnatanu sodnatého a líhu, čímž sirnatan stříbrnatý se sráží, načež 
se propírá a suší. Vařením postříbřují se předměty různé ve vroucím roztoku 
vinného kamene, soli kuchyňské a \  chloridu stříbrnatého, v němž třeba je 
asi čtvrt hodiny zůstaviti.

K po stříbro vdv í y a 'v o n ickřmu slouží řetězy galvanické o zvláštním článku 
rozkládajícím; zvláště upotřebuje se řetěz Daniel/úc a Bnnsentw. Článek roz
kládající sestává z nádoby porculánové neb emailované nádoby litinové, v níž 
nachází se stříbřící lázeň. Předmět, jenž postříbřiti se má, umístí se u pólu 
cinkového; na drát kladného pólu upevní se deska stříbrná neb platinová; 
dráty vodící nemají býti tenké ani příliš dlouhé. Dráty tyto jsou zhotoveny 
z vyžíhané, postříbřené mědi.

K dobývání lázní stříbřících slouží velmi mnoho předpisův. .Nejčastěji 
jsou lázně tyto roztoky kyanidu stříbrnatého v kyanidu draselnatém. Jeden 
z nejlepších předpisů k přípravě stříbřící lázně jest tento: Dusičnan stříbrnatý 
rozpustí se ve vodě dešťové, k roztoku tomu přičiňuje se sehnaný roztok 
kyanidu draselnatého, až rozpustila se sraženina kyanidu stříbrnatého, načež 
roztok se procezuje. Lépe jest upotřebiti s počátku jediné tolik kyanidu 
draselnatého, mnoho-li vymáhá sražení kyanidu stříbrného a rozpustiti vlhkou 
vymytou sraženinu v roztoku kyanidu draselnatého, aby odstranila se kyselina 
dusičná.

Má-li býti postříbření lesklé neb bez lesku, to spravuje se podlé hut
nosti lázně stříbřící; je-li tato sehnaná, povstává bezlesklý povlak stříbrný; 
když však jest zředěná, jest postříbření lesklé. Roztok 1 lotu dusičnanu 
stříbrnatého v 1 až 2 librách vody, smíšený s potřebným množstvím kyanidu 
draselnatého, poskytuje u př. postříbření bezlesklé, kdežto totéž množství 
dusičnanu stříbrnatého, byvši rozpuštěno v 2% až 4 librách vody dává po
stříbření lesklé. Elkington, továrník na zboží argentanové a z čínského 
stříbra v Birminghamu, pozoroval, že vzniká přičiněním několika kapek šíro- 
uhlíku k lázni stříbřící postříbření lesklé. Čím déle trvají předměty v lázni 
stříbřící, tím tlustší vytvoří se na nich povlak stříbrný. Když mají býti po
stříbřené věci bezlesklé, třeba je omyti dokonale vodou dešťovou a vařiti po té 
v téže vodě po několik minut; posléze suší se věci tyto na vzduchu. Bez lesku
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postříbřené předměty dají se výtečně leštiti; pak lze též na nich vytvořiti 
hladítkem ocelovým lesklé kresby.

Předměty, jež postříbřiti se mají, dlužno očistiti dokonale od tuku, 
kysličníků atd. Malými kleštěmi přidělají se pak na hákovité dráty, jež po
nořují se do lázně stříbřící. Časem třeba vyndati předměty z lázně, aby se
znalo se, nejsou-li skvrnité; jest-li tak, dlužno očistiti skvrny práškem z vinného 
kamene. Když má se více malých předmětů najednou postříbřiti, nesmíme je 
nad sebou v lázni uložiti; v tom případu kladou se na síť z drátu kovového, 
kterýž postříbřuje se sice také, avšak povlak stříbrný lze z něho snadno sníti.

Když mají na předmětech zůstaviti se některá místa stříbra prostá, třeba 
pokryti je zvláštní hmotou; co taková hodí se smíšenina ze 2 částí asfaltu 
a 1 č. mastixu, kterážto, byvši roztopena, zahřívá se po té s terpentinovou 
silicí do té doby, až povstává hmota řídká, jež štětcem .se na předmět natírá. 
Po ukončeném postříbřování odstraní se hmota tato pomocí kartáčů, silice 
terpentinové a líhu. Má-li se vnitřná stěna dutých předmětů postříbřiti, ne
třeba stěnu vnější potříti zvláštní vrstvou chránivou, neboť tehdy možno užiti 
buďto předmětu samotného co článku rozkládajícího, aneb vytvořiti v něm 
snadným způsobem pomocí měchýře článek Becquerellův. K tomu cíli nalije 
se sehnaný roztok soli kuchyňské do měchýře, načež pověsí se do tohoto roz
toku plech cinkový, upevněný na drátu měděném ; pak uzavře se měchýř a po
věsí se do lázně stříbřící, nacházející se v dutině předmětu, jenž postříbřiti 
se má; posléze svije se drát měděný, z měchýře vystupující, kolem vnější 
plochy předmětu. Tak lze postříbřiti argentan, mosaz, bronz a platinu. Cink 
a cín třeba dýíve poměditi; železo a ocel též dříve galvanicky se pomědují. 
Cink a železo třeba dříve důkladně od kysličníků očistiti; k tomu konci smá
čejí se kovy tyto do zředěné kyseliny solné neb sirkové. Když jsou předměty 
rezavé, otírají se dříve pískem a smáčejí se pak teprvé do zředěných kyselin.

Nejjednodušší způsob postříbřování galvanického jest postříbřování do
týkáním . Při způsobu tomto stýkají se předměty v lázni stříbřící s cinkem, 
aby stávaly se zápornějšími. Co lázeň stříbřící hodí se při postříbřování tomto 
smíšenina vařená z roztoku chloridu stříbrnatého ve čpavku s roztokem kyanidu 
draselnatého, uhličitanu sodnatého a soli kuchyňské.

Aby odstranil se povlak stříbrný z předmětů postříbřených, třeba chovati 
se naopak jako při postříbřování; předměty pověsí se totiž na drát pólu mědě
ného a uloží se do lázně stříbřící. Ukončuje-li se pak drát cinkový deskou 
stříbrnou, usazuje se na této stříbro, pocházející z předmětů postříbřených. 
Když lázeň se zahřeje, děje se srážení stříbra mnohem rychleji, než za 
studená.

Srážení stříbra z lázně stříbřící, kteráž nacházela se delší dobu v uží
vání, provádí se následujícím způsobem: S dílkovým pólem řetězu galvani
ckého spojí se plech stříbrný, s pólem měděným opět plech platinový a oba 
plechy sbffží se pak v lázni stříbřící, aby byly as jeden palec jeden od dru
hého vzdáleny; lázeň tato zahřívá se as na 50 stupňů; stříbro sráží se pak 
na plechu stříbrném.

Postříbřování skla. Jestiť již drahnou dobu známo, že sráží se stříbro 
z jistých roztoků odkysličujícími látkami ústrojnými způsobem takovým na 
sklo, že toto nabývá vlastností výtečného zrcadla. Angličan Dravton navrhl 
poprvé, aby užilo se k dobývání zrcadel vrstvy stříbrné, na místě vrstvy 
amalgamy cínové, jelikož užívání posledního povlaku jest zdraví dělníků 
k veliké ujmě. Po něm zabývalo se tímto předmětem více lučebníků, z nichž 
vyniká zvláště Liebig. Obyčejně užívá se roztoku stříbrnatého, přesyceného 
čpavkem. Co látky odkysličovací slouží jisté silice, třísloviny, žíravinné roz
toky cukru hroznového neb mléčného a kyselina vinná. Před postříbřováním 
smísí se roztok stříbrnatý s roztokem odkysličovacím a smíšenina ta položí 
se na sklo, jež zahřívá se asi na 60 stupňů. Před postříbřováním dlužno též
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sklo nad míru bedlivě čistiti. Vrstva stříbrná chrání se buďto nátěrem z po- 
kostu a minia aneb galvanicky sraženou mědí.

Postříbřování látek ústrojných. Roztokem následujícím dá se postříbřiti 
hedvábí, vlna, vlasy, len, bavlna atd.: Smíchají se 2 části páleného vápna 
s 5 č. cukru hroznového, kterážto smíšenina rozpustí se v 550 č. vody, načež 
roztok rychle se scezuje a po nějaký čas o sobě zůstaví. S tímto roztokem 
smíchá se roztok stříbrnatý, sestávající z 20 č. dusičnanu stříbrnatého, 656 č. 
vody a z nadbytečného čpavku. Mají-li se látky ústrojné postříbřovati, čistí 
se prvé důkladně, smáčejí se po té do nasyceného roztoku kyseliny duběnkové, 
vytahují se pak z tohoto, nechají se okapati a smáčejí se do lázně stříbřící, 
sestávající z 2 č. dusičnanu stříbrnatého a 100 č. vody, načež nechají se opět 
okapati. Pak smáčejí se opět do duběnkové kyseliny a po té do roztoku 
dusičnanu stříbrnatého, což provádí se do té doby, až nabývají předměty 
světlé barvy stříbrné, pak teprvé dají se do lázně stříbřící, čímž docílí se 
dokonalého postříbření. Posléze vaří se postříbřené předměty v roztoku vin
ného kamene, čímž nabývají lesku; posléze suší se předměty takové. Kosti, 
slonovina, rohy, dřevo, kůže atd. potírají se dříve prvě popsanými tekutinami 
a smáčejí se po té do lázně stříbřící.

Slitiny stříbrné. Stříbro slévá se snadně se všemi téměř kovy. V prů
myslu slévá se hlavně s mědí, jelikož slitiny tyto, majíce krásnou barvu, lesk 
a stálost stříbra, jsou lacinější a tvrdší, tudíž neotírají se každodennou po
třebou v té míře co stříbro samo. Sléváním kovů neblahorodých s malým 
množstvím stříbra dochází se slitin, kteréž jsou vezdy ceny mnohem nižší,
nežli stříbro čisté a mají čásť ušlechtilých vlastností tohoto drahokovu. Některé 
z těchto slitin jsou pro hutnickou výrobu stříbra důležité. Již malá přísada 
železa, chrómu, kobaltu a niklu dává stříbru velké tvrdosti. Slitina z 20 
až 30 částí stříbra, 30 č. niklu, 50 č. mědi nahrazuje úplně slitinu stříbra
s mědí, držící 0*9 kovu prvého. Ze slitiny stříbra, mědi a niklu skládá se
švýcarská drobná mince; mince tato nemá pěkné barvy, jest tvrdá, ztíží
razitelná a niklu nelze z ní snadno dobyti. S olovem, cínem a cinkem slévá 
se stříbro snadno. Roztopené olovo rozpouští stříbro u vysoké míře, pročež 
lze pomocí olova stříbro z rud a zplodin hutných vytahovati. Povstává tak 
stříbronosné olovo, jež sežene se na stříbro lesknuté. Roztopené slitiny 
stříbra s olovem rozkládají se, stydnouce na slitiny, držící nerovné množství 
stříbra; na tom zakládá se yaMnsonování. Slévá-li se olovo stříbronosné na 
koule neb tyče, jest po vychladnutí střed těchto stříbrem nejbohatší. 2 části 
činku a l č. stříbra dávají slitinu bílou, tažnou a jemnozrnou. Slije-li se 
olovo stříbronosné s cinkem, slučuje se poslední kov se stříbrem a cink 
stříbronosný udržuje se pak na povrchu roztopené slitiny; cink dá se od
háněním odděliti od stříbra; na tom spočívá dobývání stříbra dle Parkesa. 
S a/4 č: cínu tvoří stříbro tvrdou a s 2 č. cínu tažnou slitinu. Vismut, antimon 
a arsén dávají se s tříb rem  křehké slitiny. Slitina s vismutem dá se odháněti 
jako slitina stříbra s olovem. Ze slitin s arsénem a antimonem dají se poslední 
kovové z části pražením odstraniti.

Slitiny stříbra s mědí slouží k rázu penízů. Čisté stříbro jest příliš 
měkké, otřelo by se oběhem příliš, proto slévá se vždy s mědí, čímž tvrdne 
značně a červená málo. Poměr mědi k stříbru vyznačuje se na ten způsob, 
že volí se za základ určitá jednice váhy dokonale čistého stříbra. Jednice 
kovů drahých bývala ode dávna hřivna, t. j. půl libry, kteráž dělí se na 
16 lotův a každý lot na 18 zrn. 16 lotů stříbra čistého jest hřivna čistá, 
jest-li v něm i přísada, slově hřivna míšená. Čistota stříbra vyznačuje se 
počtem lotův a zrn čistého stříbra v hřivně míšeniny, na př. stříbro 131otové, 
121otové, 161otové (čisté) atd., nebot rozumí se samo, že ostatek jest měď. 
Podlé smlouvy mincové z r. 1857 jest nyní jednice váhy libra mincovná =  
500 gramů nebo 1 hřivně, 12 lotům, 2 kventlíkům a 0*093824 denárům váhy
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vídeňské, hodnota slitin naznačuje se pak v tisícinách libry mincovně. Nyní 
razí se peníze v Rakousku, Francii a Německu ze stříbra 900/J000 ového 
(14*4 lotového). Z mincovně libry stříbra čistého, k níž dává se přísada 
0*1 mědi, razí se 45 zlatníků rakouských, 5 'iV2 zlatníků jihoněmeckých, 
30 tolarů pruských, 1121/, frankův francouzských. V Anglicku razí se penízy 
ze slitiny, nazvané Standard silver, sestávající ze stříbra 925/,000 ového. Do 
drobné mince dává se však stříbru větší přísada mědi, neboť porušuje se víc 
oběhem. Poněvadž jest hotovení této drobné mince poměrně dražší než hoto
vení hrubých penízův, razí se též v hodnotě menší. Z čisté hřivny razí se 
na př. v Rakousku 45 celných zlatníků, ale za 513/4 zl. drobné mince; cena 
jmenovitá jich jest větší ceny skutečné. Proto přijímají se veliké platy pouze 
v hrubých penízích, nikdy v drobné minci. Kterak hotoví se mince ze slitin 
stříbrných, o tom promluvíme ve zvláštní stati.

Velké množství slitin stříbra s mědí vzdělává se též na nádobí a šperky. 
Zrno těchto slitin, čili množství čistého stříbra, jest v různých zemích tolikéž 
rozdílné; v Prusku vzdělává se stříbro 121otové (*25/iooo°vé); ve Francii 13*24- 
až 15*721otové (800/100o“ 950/iooo°vé); v Augšpurku, Norimberku a ve Vídni 
131otové CHbliooo°vé), což vysvítá ze znaku na zboží úřadem vyraženého.

Aby zboží stříbrné, slité s mědí, mělo více lesku, potahuje se na po
vrchu tenkou vrstvou čistého stříbra, což děje se vyvarováním čili Jórovdmm. 
Zboží takové rozpálí se silně na vzduchu, čímž okysličí se měď na povrchu, 
pak vyváří se v zředěné kyselině sirkové, kteráž sejme kysličník mědnatý, 
a konečně leští se achatem nebo ocelí.

Novějšího času zavádějí se v stříbrnictví nebo mincovnictví slitiny stříbra 
s mědí a cinkem nebo stříbra s cinkem a niklem, jež mají barvu bělejší 
a krásnější, zvuk silný, pružnost značnou a nabíhají sirovodíkem méně snadno 
než slitiny s mědí. Užíváť se slitin podobných skutečně již v některých zemích 
k rázu penízů drobných.

Zboží stříbrné barví se nyní zhusta na černo, což slově neprávě oksydo
váni čili galvanovdní. Předmět takový smáčí se totiž do roztoku sirníku drasel
natého (barva modročerná) nebo do roztoku síranu měďnatého a salmiaku 
(více hnědá).

Zkoušení slitin stříbrných. Poněvadž hodnota slitin stříbrných, nejsou-li 
to předměty umělecké, spravuje se jediné množstvím čistého stříbra v nich obsa
ženého, jest třeba jednoduchého způsobu k ustanovení onoho. Aby obecenstvu 
zachovalo se množství čistého kovu, obsaženého ve slitině, z níž zhotoveny 
jsou klenoty, cány, zlatnické výrobky atd., jest vyražena značka na každé 
voci stříbrné, kterouž určí úřad puncovný, přesvědčiv se prvé zkouškami 
zvláštními o pravém složení slitiny stříbrné. Jest-li množství stříbra nějakého 
výrobku zlatnického nižší, nežli zákonem jest povoleno, zruší se výrobek tento, 
aby nemohl více obíhati.

Zlatníci skoumají slitiny stříbrné obyčejně toliko sblížené, užívajíce k tomu 
konci kamenu prvbéřského a jehel pvůbéřských. Kámen průbéřský, lydský, jest 
slabě broušená křemenitá břidlice (buližník) a jehly průbéřské jsou až 2 palce 
dlouhé, 1 čárku široké proužky ze slitiny stříbra s mědí, držící 1 až 10 lotů 
stříbra čistého. Obsah stříbra čistého vytlačí se na každou z 16 jehel, po té 
každá z těchto na jednom konci se provrtá a navlekne na drát. Stříbro čisté 
dává na kamenu průbéřském bílou čáru, slitina stříbra s mědí dává čáru 
načervenalou, jež tím červenější jest, čím více slitina drží mědi. Barva čáry 
slitiny neznámé jakosti porovnává se pak s barvou čar různých jehel průbéř- 
ských. Zkušený zlatník určí hodnotu jisté slitiny až na % lotu. Průba tato 
hodí se pouze pro slitiny stříbra s mědí. Slitiny stříbra s mědí a niklem 
neb cinkem nelze takto posuzovati; v posledním případu zavlaží se stopa sli
tiny kapkou lučavky (kyseliny dusičné); čím bohatější jest pak slitina stříbrem,
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tím dříve zmizí její stopa. Když čára se rozpustila, přičiní se kapka soli 
kuchyňské k roztoku tomuto, čímž vzniká sraženina, kteráž tím silnější jest, 
čím bohatší bylá slitina stříbrem.

Zevrubné skoumání slitin stříbrných provádí se dvojím způsobem: buď 
za sucha, buď za mokra.

Za sucha zkoušejí se věci stříbrné již ode dávna v úřadech puncovných 
k a p i i 1 ováním.  Zkouška tato spočívá na podivuhodné vlastnosti kapel z popele 
kostěného, že propouštějí roztopené kysličníky a že jsou neprostupné kovům, 
tudíž zbývají tyto na kapele, kdežto prvé vtáhnou se do její stěn. Ke slitině, 
již skoumati dlužno, přičiní se jisté množství olova, aby kysličník olovnatý, 
jenž hnáním se tvoří, rozpustil kysličník měďnatý a odstranil jej takto do 
por kapely. Množství olova, jež upotřebiti se má, jest závislé na jakosti 
slitin. Pro každý gram slitiny následujících předmětů přičiní se olova:

3  gramy pro stříbro na nádoby o značce 950/ t0oo 

7 gramů „ „ „ peníze „ 900/ 10oo

1 0  gramů „ „ „ šperky „ 800/ 10oo

gramu ,, ,, ,, ,, ,, 20í>/iooo

Pec průbéřská jest čtyrboká a má čtyry otvory. Otvorem nejvyšším 
(kychtou) nakládá se uhlí, druhý otvor vede do mufle, v níž jsou umístěny 
kapely. Tato mufle jest zhotovena z ohnivzdorné hlíny; na každé straně má 
otvor, kterýmž vniká do ní vzduch čerstvý. Třetí otvor jest na zadné straně 
a vede do ohniska, jehožto dno jest čtverhrannými děrami prostoupeno; čtvrtý 
otvor vede do popelníku. Vrchol peci sestává z roury hliněné, sloužící k ztužení 
tahu větrného. Když má se zkouška před se vzíti, zváží se 1 gram slitiny, 
jejížto hodnota určití se má; po té zváží se tolik olova, mnoho-li jmenovitá 
jakost slitiny vymáhá. Pak rozdělá se oheň v plamenníku a kapela uloží se 
dovnitř mufle; když kapela rozžhavila se do červeného žáru, dá se do ní 
olovo. Kov tento ihned se roztopí, ztrácí záhy blánku, kteráž jej znečisťo
vala, a když dokonale čist jest, položí se na povrch lázně, a sice do jejího 
středu, malými klíšťkami zvážený kousek slitiny, zaobalený do papíru. Papír 
se vzejme a slitina rozpouští se v olově. Brzy po té počíná okysličování; 
z olova vystupují dýmy kysličníku a část tohoto vniká do stěn kapely; slitiny 
ubývá a povrch její, dříve plochý, stává se vypuklejším a jest pokryt velikým 
množstvím semo tamo vířících skvrn. Skvrny tyto jsou kapky klejtu roztope
ného. Pak dá se kapela před mufli; kapičky klejtové pohybují se vždy rychleji, 
až, jakoby čárem nějakým, zmizí pojednou. Na místě jich objevují se barvy 
duhové, nad míru skvělé ; barvy tyto pohybují se na povrchu stříbra též velmi 
rychle a mizí okamžitě. Stříbro třpytí se, stává se temnější a rázem nabývá 
žáru červeného. Poslední výjev, kterýž slově lesk stříbra, okazuje konec práce 
a vysvětluje se tím, že teplo uvolňující se ze stříbra tuhnoucího, roztopí kov 
tento ještě posledníkráte. Mufle se zavře, kapela nechá se vystydnouti, králík 
Stříbrný očistí se od přilínajících kysličníků a zváží se. Oč stříbro nyní méně 
váží, jest měď a ostatní kovy, kteréž slitina vedlé stříbra držela. Zkouška 
tato jest jen tehdy spolehlivá, když králík jest dobře zakulacený a na po
vrchu lesklý, jednostejný a krystalovitý a když snadně dá se odstraniti 
z kapely.

Způsob tento jest nad míru jednoduchý, není však úplně spolehlivý, 
pročež užívá se novější dobou v mincovnách jiné zkoušky, již r. 1830 fran-  ̂
couzský lučebník Gay-Lussac naznačil a kteráž známa jest jmenem: zkouška 
za mokra (Essai par la voie humide).

Zkoušení za mokra záleží v tom, že rozpustí se část slitiny stříbrné 
a že srazí se stříbro chloridem sodnatým co nerozpustný chlorid stříbrnatý, 
ješto trvá měď v roztoku. K poráženi slouží titrovaný (určité množství v sobě 
óbsáhující) roztok chloridu sodnatého, jehož jest třeba 1 0 0  krychlových centi-

j A b n o v a  Kronika práce. Díl IV. 3Q
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metrů, aby srazil se 1 gram stříbra. K tomu konci rozpustí se 5*416 gramů 
kuchyňské soli v 1 0 O0  krychlových centimetrech vody. 1 gram slitiny stříbrné, 
kterouž jest skoumati, rozpustí se v kyselině dusičné, do roztoku lije se opatrně 
ponenáhlu roztok soli kuchyňské, odměřený v kapací sklence (obr. 75.), pokud 

vzniká sraženina. Kolik krychlových centimetrů bylo třeba, tolik 
setin stříbra jest v dotčené slitině.

Sloučeniny stříbra. Jediná sůl stříbrnatá, jíž u větší míře se 
užívá, jest dusičnan stříbrnatý. Když rozpustíme stříbro v kyse
lině dusičné a odkouříme roztok tento až na polovici prvotného 
objemu, vznikají v něm nenáhlým chladnutím hráně deskovité, bez
barvé a průhledné, jež nazývali starší chemikové nitrům lunare.
Hráně tyto mají chuť svraskavou a kovovitou, nejvýše nepříjemnou. 
Paprsky slunečnými sbarvují se hnědě, jelikož čásť kyslíku pouštějí 
a stříbro vylučuje se ve vidu kovovém. Dusičnan byl již v IX. věku 
znám slavnému lučebníku arabskému Geberovi. Roztápí se žárem 
červeným a tvoří bezbarvou tekutinu, kteráž, byvši ulita do roubíků, 
tuhne, nabývajíc barvy šedé a lesku perlovitého. Těchto roubíků uží
vají lékaři jmenem lapis infernalis k vyžírání ran.

Gay-Lu8?acovaa Položí-li se hráň dusičnanu stříbrnatého na žhavý uhel, roz
loží se, čímž povstane výbuch a hráň zanechává tenoučkou vrstvu 

bezlesklého stříbra, jíž lze třením dáti pěkného lesku; stříbro toto nazývá 
holandský lékař a přírodozpytec Boerhaave stříbrem žhavým . Ve vodě jest
nad míru snadně rozpustný. Roztok tento rozkládá se rychle všemi látkami,
jež pohlcují kyslík, zvláště látkami ústrojnými; proto barví kůži černě a skvrny 
takové nelze nijakým způsobem odstraniti, což pozoroval již Albertus Magnus. 
Vlásenkáři užívají jej k barvení červených neb šedých vlasův na černo a pro
dávají jej jmenem eau de Perse (voda perská), eau ďEgypte (voda egyptská), 
eau africaine (voda africká) a eau de Chině (voda čínská). Vlasy sbarví se 
dusičnanem stříbrnatým černě, poněvadž drží v sobě síru, kteráž slučujíc se 
se stříbrem, tvoří teninkou vrstvu sirníku stříbrnatého. Německý alchymik 
Glauber znal již tuto vlastnost dusičnanu stříbrnatého, avšak teprvé Shaw 
odporučil jej 1. 1758 k barvení vlasů na černo.

Již drahný čas slouží roztok dusičnanu stříbrnatého v Anglii a ve Francii 
k znamenání prádla. K tomu konci rozpustí se 2 části roztopeného dusičnanu 
stříbrnatého v 7 č. vody překapované, smíšené s 1 č. klí arabského, aby stala 
se hustší. Místo prádla, kdež má býti známka vtlačena, ztuží se sodou neb 
mýdlem, přežehlí se a potiskne se roztokem soli stříbrnaté. Když zůstaví se 
po té místa potištěná několik minut na slunci, sbarví se černě, jelikož sůl 
stříbrnatá se odkysličila. Značky tyto jsou nesmazatelné a černají tím více, 
čím častěji prádlo se pralo. Písmo toto jest nejdokonalejší písmo nesmazatelné 
a mělo by proto vůbec zavedeno býti.

Aby odstranily se skvrny, jež zplozuje dusičnan stříbrnatý na prádle a na 
rukou, vezme se sehnaný roztok kyanidu draselnatého, smíšený s jódem, jímž 
skvrny se potírají, čímž velmi snadno mizí. Když skvrny jsou staré, není 
odstranění jich věcí snadnou; v tom případu dlužno zavlažiti je chloridem 
vápenatým a po té čpavkem neb sirnatanem sodnatým, při které práci usta
vičně prádlo vodou se promývá; nezmizely-li skvrny takto, třeba práci tu 
vícekráte opakovati. Když položí se plechy některých kovů do roztoku dusič
nanu stříbrnatého, povlekou se záhy sraženým stříbrem. Smísí-li se dusičnan 
stříbrnatý se rtutí, vzniká tolikéž sraženina stříbra, kterouž nazývali alchy- 
mikové stromem Dianiným (arbor D ianae); výjev tento pozoroval poprvé slavný 
Eck ze Sulzbachu.

Když smísí se roztok dusičnanu stříbrnatého se žíravým draslem, srazí 
se kysličník stříbrnatý co nazelenalý prášek. Práškem tímto sbarvují se skla
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a emaily na žluto, protož slouží někdy k malování těchto. Nejzajímavější 
vlastností jeho jest, že tvoří s čpavkem třáskavý prášek, kterýž dotknutím 
nad míru prudce vybuchuje; prášek ten slově stříbro třáskavé a byl objeven 
r. 1787 francouzským lučebníkem Bertholletem. Sloučeniny té docházíme, za
vlaživše nově sražený kysličník stříbrnatý čpavkem a zůstavujíce smíšeninu 
rosolovitou na vzduchu. Když smíšenina uschla, vybuchuje, byvši dotknuta 
perem, nad míru bouřlivě.

Dusičnan stříbrnatý jest lučebníkům skoumadlem snad nej vzácnějším, 
nebot lze jím v roztocích objeviti i V2 oo*ooo chlóru, jelikož poskytuje s prvkem 
tímto ve vodě nerozpustnou bílou sraženinu, chlorid stříbrnatý. Staří lučebníci 
nazývali sloučeninu tuto Luna comea neb rohové stříbro, jelikož byvši roz- 
topena, jest měkká, ohebná a rohu velmi podobná. Anglický lučebník, Robert 
Boyle, navrhl poprvé roztok stříbra v lučavce co skoumadlo na sůl kuchyňskou 
a na kyselinu solnou, ve vodách se nacházející. Chlorid stříbrnatý jest nej
méně rozpustný ve vodě ze všech kovových sloučenin, nebot 1 0 0  milionů 
částí vody rozpustí teprvé jedinou část sloučeniny této. Na slunci chlorid 
stříbrnatý modrá, barva tato přechází do fijalové a posléze do černé. Vlast
nost tato stala se základem fotografie. Čím slabší vrstvu tvoří, tím rychleji 
sbarvuje se na hnědo. Podobný výjev tvoří se v našich domácnostech, když 
nacházejí se nádoby stříbrné ve styku se solí kuchyňskou; stříbro pokrývá se 
velmi nepříjemnými, hnědými skvrnami, kteréž jsou vlastně tenoučká vrstva 
chloridu stříbrnatého. Proto vyzlacují se stříbrné slánky uvnitř.

Tutéž vlastnost co chlorid stříbrnatý mají též jódid a bromid stříbrnatý, 
pročež slouží tolikéž fotografům. Všecky tyto soli připravují se z dusičnanu 
stříbrnatého. Fotografování jest nyní tak rozšířené, že spotřebuje se jediné 
1400 centů stříbra do roka na výrobu dusičnanu stříbrnatého pro fotografy; 
z tohoto množství nepřivádí se ani tisíciny opět do oběhu.

30*



Z l a t o .

Úvod a dějiny zlata. Rozšíření jeho a krajiny zlatonosná. Zlato v Čechách, Uhřích a Sedmi
hradsko. Zlato v Uralu a Sibiři. Brasilie, Meksiko, Kalifornie a Austrálie. Dobývání zlata. 
Rýže zlaté. Rudy. Tellurium. Ryžování. Amalgamování. Dobývání zlata z rud. Oddělování 
zlata od stříbra (Affinování, kvartace atd.). Vlastnosti a užívání zlata. Slitiny zlata a zkou

šení jich. Zlato listěné. Pozlacování. Sloučeniny (purpur zlatový a zlato třaskavé).

Obraz  76. P rv á  osada ry žo v n ik ň  v Kalifornii .

oušek zlata! Nacházíme se ve sbírce nerostů a stopujeme s úžasem pře- 
různé ty tvary, ve které všemohoucí příroda zahalila zajímavou a veledůle
žitou říši kovů. Tu leží černý magnetovec, pěkně v krychlích vyhraněný, 
poutaje v sobě arcikov železo, tamo třpytí se leštěnec olověný, taje 
v nitru svém i olovo, i snad sněhoskvělé stříbro, onde opět vítá nás 

v rouše démantovém blejno cinkové, hostíc více přerůzných hrachů, cink, 
kadmium a indium; bloudíme tak kolem skříní naplněných lepými tvary říše 
nerostné, až octneme se u příhrady, v níž zrcadlí a třpytí se zvláštní čeleď 
nerostů v překrásných barvách. Před skříní touto vidíme nejvíce pozorovatelů. 
Každý s podivením’ pohlíží na žluté zlatolesklé ty nerosty a semo tamo polétá 
hlas některého z obecenstva: toť zlato snad! Nikoliv; jsou to pouze kyzy, sir- 
naté nerosty, vnějším vzhledem poněkud zlatu podobné, jež drží v sobě železo, 
arsén, měď a j. v. Kde tedy nachází se zlato? — Sleduj mne, já ti je okáži.— 
Pozorovatel provází nás, až přijdeme konečně ke skříni, v níž nachází se zlato 
uprostřed několika soudruhů kovových. Zdeť zlato, zvolám i stanu; pozoro
vatel pohlíží chvíli na malou třpytnou hroudu zlatovou a zamyslí se. Budeť 
asi každému, kdož spatří kousek zlata, skvost, peníz z kovu tohoto, bráti se 
do krajů šerých a mlhavých snů. Mrtvý kov — a přece k nám mluví! Vy
pravuje nám dějiny pokolení našeho. Vypravuje nám, kterak člověčenstvo 
prvé, jsouc odsouzeno tráviti uprostřed živlů Spurných život ve snaze a v boji,
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seznámilo se na kousku zlata poprvé s vlastnostmi kovů, kterak jalo se ceniti 
vysoko vše zlato a označovati jím toliko bohatství a moc. Zlato provází člo
věka v dějinách jeho a sleduje jej, když byl i nejšlechetnější i nejhroznější. 
Známost země naší, bohatých její plodin a vzdálených, dříve neznámých krajin, 
děkuje člověčenstvo snad jediné zlatu. Což vedlo Féničany do dálné Indie, 
do Španělska, k chladnému severu? Což vedlo severné národy germánské na 
zpupnou Romu, a co lakomého Španěla do Ameriky a co láká za naší doby 
celé proudy dobrodruhů do pusté Austrálie? Jet to touha po zlatě. Patříme-li 
na kousek zlata, namítá se nám otázka: odkuď jest, kterak bylo dobyto a kdo 
byl jeho držitelem? Budet nyní úlohou naší vy líčiti, kterak seznámil se člověk 
se zlatém, odkudž pochází veškeré zlato, jež nachází se v užívání a k čemu 
posléze kov tento slouží.

Dějiny zlata. Zlato náloží ke kovům nejdříve známým, ano známost jeho 
jest starší děiepisu lidského. Že tak se stalo, toho příčinou nejsou ani výtečné 
vlastnosti kovu toho, jakož jeho rozšíření a naleziště na povrchu zemském. 
Zlato nachází se hojně ryzí a vyskytuje se takto v naplavené hlíně, v písku 
říčném a vůbec na povrchu zemském, vábíc k sobě pozorovatele leskem 
a upozorňujíc jej tíží svou. V písku říčném seznámil se člověk snad nejdříve 
se zlatém a jal se je z tohoto dobývat! Nejstarší písemná památka člově
čenstva, písmo svaté, zmiňuje se o zlatě při popisu ráje; zlato vyskytuje se 
prý v řece Pisonu, kteráž obtéká zemi Chavila; řeka Pison pak byla jednou 
ze čtyř vod, jež vytékaly z ráje. Někteří spisovatelé tvrdí, že Chavila jest 
kraj, jejž nazývali Řekové Kolchis; jiní opět domnívají se, ž e T is o n je s t  
řeka Indus a země Chavila že jest horná Indie; avšak toť jest pro dějiny 
kovu tohoto dosti lhostejno. Kolchis jest báječná země, kteráž slynula 
za minulých věkův bohatostí svou zlatém a o níž věštily se podobné báje, 
jako nyní o Kalifornii neb Austrálii Jisto jest, že prvé zlato pocházelo z po
hoří, jež prostupuje prostředek Asie od východu k západu. Ačkoliv zlato 
jmenuje se mezi kovy, jež byly v dávnověku nejprvé poznány, přece nikdež 
nevypravuje se o tom, kterak zlato se užívalo a kdo jal se poprvé je vzdě- 
lávati. Tu a tam vypravuje se v písmě svatém, že hotovily se ze zlata kruhy 
a prsteny, jimiž zdobily se dcery Israelu. Odkudž pocházelo zlato, jímž byli 
Israelité s počátku velice bohati? Zdá se, že národ-tento zlata nedobýval, 
nýbrž že získal sobě kovu toho obchodem s národy sousedícími. Podlé 
Herodota a Diodora, dějepisců řeckých, nacházely se v Babylóně modly zlaté, 
umělé sochy a jiné práce z kovu tohoto. Bohatství Babylonských tolikéž 
jediné obchodem získáno bylo, jelikož mezi řekami Eufrat em a Tigrisem, 
jakož i v dolejším Iránu, nenachází se zlata. Zlato, shromážděné u Židů 
a Peršanů, pocházelo z Indie horné a z krajů od moře Chvalinského a Čer
ného. V říši Baktrické byly nahromaděny poklady zlata, ježto připadly po 
porážce krále Oksathresa vítězícímu Ninusovi, jenžto byl zakladatelem staié 
assvrské říše. V městě Ninive shromáždilo se nesmírné bohatství na zlatě, 
jež přešlo po úmrtí královny Sardanapal do Ekbatany a do Babylonu. Féni- 
čané znali dobývání a vzdělávání zlata mnohem dříve, nežli nám dějepis 
o tomto podnikavém národě vypravuje. Egyptští králové slynuli tolikéž bo
hatstvím svým. Zlato, ješto v Egyptě se shromáždilo, pocházelo též z krajin 
cizích, hlavně z Nubie, a bylo získáno buď obchodem buď výboji. Egyptský 
král Rhamses II. přivezl do země své veškeré zlato, jež bylo majetkem Baktrů, 
Skythů, Medů, Peršanů a jiných národů asijských. Slavná vítězství jeho jsou 
zaznamenány na zdech města Thebů.

O dobývání zlata kolovaly v dávnověku různé pověsti a vůbec mnělo 
se, že jest přivádění zemi zlatonosné k užitku prací obtížnou, nebezpečnou 
a trudnou. Pověsti o těchto věcech byly zvláště u Řeků hojny; obrazotvor
nost řecká přioděla je barvami nejkrásnějšími. Herodot vypravuje, že poklady 
zlata jsou v krajích severných střeženy okřídlenými potvorami, jimžto je odpálí
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Arimaspové, národ jednooký, obývající pobřeží Černého moře. Zlato toto snad 
pocházelo z pohoří Urálu. Dějepisec Ktesias domnívá se, že indické zlato 
střeženo jest křídlatými lvy. * Brahmané mají zvláštního boha zlata, kteréhož 
nazývají Kuveras a jemuž lakomci vzdávají poctu. Herodot vypravuje, že 
ve vysočině indské nacházejí se zvláštní mravenci, jižto zlato vyhrabávají na 
povrch země, kdežto je lidé sbírají. O takovýchto mravencích mluví i jiní 
spisovatelé dávnověcí, ano Herodot i tvrdí, že byli mravenci tito zvící lišky, 
z čehož vidno, že to byla jiná zvířata. Novější dobou okázalo se, že vypravo
vání Herodotovo zakládá se na příběhu pravdivém, nebot cestovatel Moorcraft 
píše, že v Tybetu hromáždí se zlato v zemi, rozryté jistým druhem svišťů. 
Pověst o Jasonově zlatém rouně zakládá se# na skutečném případu, jelikož 
v jistých zemích dobývají říčné zlato v ten způsob, že ponoří do řeky kůže, 
v srsti jichž zavěšují se lupínky zlatové, vodou plovoucí.

Po Abrahamově době častěji a obyčejněji zmiňuji se spisovatelé o zlatě 
a v mnohých případech nelze míti pochybnosti o původném nalezišti kovu toho. 
Židé stali se zlatém bohatými; nepochybně pocházelo zlato je.ich z Egypta, 
kdež drahnou dobu žili co národ utlačený. Za časů Šalomouna oplýval palác 
královský zlatém, nebot byl bohatě kovem tímto ozdoben. Bohatství tohoto 
získal si Šalomoun obchodem s národy východnými. Zlato pocházelo nejvíce 
z báječné krajiny Ofiru. Kde krajina tato se nalézala, o to vede se marný 
spor mezi učenci; zdá se však, že Ofirem slouly všechny země, jihovýchodně 
od Sýrie a Palaestiny ležící Šalomounovo bohatství stalo se brzy po smrti 
jeho kořistí egyptského krále Sisaka. V dějinách několika vládců a dobyvatelů 
v době před svět.ovládou římskou popisuje se bohatství jich vždy v ten způsob, 
jakoby tehdy majetek pokladů byl jediným a nej důležitějším odznakem ipoci 
a slávy býval. Žízeň po zlatě a vládychtivost byly příčinou častých bojů a tahů 
válečných. Poklady Babylonské, assyrské a medské říše naplnily se paláce 
perských hrůzovládcův. V Persku a v Asii předné nejsou ložiště kovů drahých, 
tudíž byly kovy tyto vykořistěny z podmaněných krajů severných a východných. 
Bohatstvím svým proslavil se u vysoké míře Kroesus, král Lydie; on získal 
sobě zlata z bohaté řeky Paktolu. Cyrus, vítěz nad Lydií, vykořistií z paláců 
Kroesusova 24.000 liber zlata, nepočítaje v to zlaté nádoby a šperky. Kam- 
byses rozmnožil bohatství svého předchůdce ještě poklady Faraónův. Bohat
ství králův perských stalo se opět majetkem výbojného Aleksandra Makedon- 
ského, který potřeboval 1 0 . 0 0 0  mezků a 5 0 0  velbloudů, aby mohl odvézti po
klady perské do Susy. Po smrti Aleksandrově rozdělili se ô  bohatství toto 
jeho místovlédci; později shromáždilo se všecko toto zlato v Římě. Za času 
císařův byl Řím nad míru zlatém bohat; když pak i říše tato se rcrzpadla, 
zachránila se čásť pokladů císařských v Cařihradě, odkudž se znenáhla valná 
část zlata po celé Evropě roztrousila. Zdá se, že staří spisovatelé ne vždy 
v pravdě mluví o pokladech králů a vladařů starověkých; mnohý poklad 
starověký, o němž spisovatelé, jako Plinius, blouzní, sluší přičítati spíše 
rozechvěné obrazotvornosti nežli skutečnosti. Jisté jest, že kdyby shromáždilo 
se za dob nynějších veškeré zlato země jediné v pokladnách vladařův se nalé
zající, bylo by ho více, nežli si možno představili; podobá se pravdě, že by 
takto nahromadily se poklady, jež by měřiti se mohly i s báječným bohat
stvím císařův římských.

V starověku sloužilo zlato, jsouc majetkem několika boháčů a vladařů, 
nejvíce přepychu. S počátku hotovily se z něho rozličné šperky, jimiž zdo
bily se chrámy. Y chrámech stavěly se na podstavách zlatých modly a sochy 
různé, zhotovené z kovu tohoto. Olympský Zevs, jejž zrobil slavný umělec 
Fidiáš, byl sestrojen ze slonové kosti a zlata. v Divoký národ Parthů držel 
zvláště mnoho model zlatých, jež padly později Římanům v kořist. Ze zlata 
hotovily se koruny, jimiž zdobívali se vítězové, vracejíce se v slavném prů
vodu do Říma. Přepych užíval zlata snad nejvíce k přerozličným potřebám;



Ďejiny zlata. 239

starý věk v tom ohledu předčil nový, neboť nikdo za našich dob nebude tím 
způsobem, tak blouznivým a směšným, stavětí v odiv své bohatství, jakož to 
měli bohatí Římané, Lukullus, Krassus a Apicius ve zvyku. Král Ptolomaeus 
byl v té míře bohat zlatými nádobami, že mohl na nich pohostiti i tisíc hostí 
najednou. Poppaea, choť Neronova, dala okovati koně své podkovkami zla
tými. Nero, chtěje ukázati divadlo Pompejovo arménskému králi Tiridatusovi, 
dal je pokryti plechy zlatými. Takž strojila sobě nádhera bohatých Římanů 
mnohé jiné ještě předměty a užívala kovu toho jinak a jinak, vždy však sloužil 
jí, ne snad svou vnitrnou dokonalostí, nýbrž hlavně v svou vzácností co odznak 
moci a slávy. Kamž poděly se poklady Římanů? Částečně rozdělily se o ně 
hordy národů severných, ješto neustály valiti se na Romu klesnuvší, takž 
roztousily se římské poklady zlata po celé Evropě; zčásti zmizely, aniž by 
vědělo se kam. Zlato starověké dobývalo se z rozsypů, ryží neb sejpů pla
vením, namnoze nedokonalým a velice namahavým. Římané těžili hojně 
kovu toho z Dalmacie, Illyrie a Španělska; tolikéž založili bohaté doly zlaté 
v Transylvánii (Sedmihradsku). Dobývali-li zlata též z hornin, v nichž na
chází se vrostlé, jest nejisté; zdá se však, jestli vůbec tak činili, že neměli 
zvláštních strojů k roztloukání hornin tvrdých a pevných, nýbrž že si počínali 
podobně, jak Černoši v Nové Granadě, v jižné Americe, kteří, nemajíce 
zvláštních strojů k roztloukání křemene zlatonosného, činí tak kamenem 
větším, jímž roztloukají velký kus křemene na menší kousky, rozbité kousky 
utírají pak na desce z horniny tvrdé na jemný prášek, z něhož zlato vy
bavují plavením. Vitruvius a Plinius dokazují, že Římané dobývali zlata též 
amalgamováním.

Po rozpadnutí říše římské zarazily se znenáhla zlaté doly císařův, ano 
hornictví a hutnictví se zanedbávalo, jelikož jiné otázky a touhy hýbaly světem 
tehdejším. Byloť stalo se dobývání zlata prací trudnou a obtížnou; otroky vy
svobodil volný duch myšlénky křesťanské, dále a mohutněji se rozkládající, 
kdož měl tedy z vůle své před se vzíti práci tuto ? Zlato nepřestalo však vábiti 
leskem svým zraky lidské. Čím méně jeho bylo, tím vábněji přivolávalo k sobě 
ziskuchtivost, ješto vezdy provázela člověčenstvo. I jal se člověk zpytovati, 
kterak by vydobyl krále kovů, jakž zlato tehdy nazváno bylo, z věcí laciněj
ších, z kovů obecných. Vznikla v něm domněnka o kovech neušíechtilých, 
jakož jsou železo, měď neb cín a o kovech blahorodých, ušlechtilých, jako 
zlato a stříbro. V temných dílnách podzemných bádali lidé o tom, kterak by 
lze bylo přetvořiti kovy obecné v kovy ušlechtilé. Neustálou pilnou prací 
bylo setkati se lidem těmto — ďatodejům  neb alchymikům — s nejrůznějšími 
látkami země, bylo objeviti mnohou vlastnost kovů neušíechtilých, nikdy však 
nenalezlo se kamene mudrců, jímžto možno přeměniti kovy obecné na zlato 
a stříbro a prodloužiti život do nekonečna. Myšlenka o kameně mudrců pro- 
plítala se pracemi zlatodějů i do doby nejnovější; jedni pochybovali, že by 
pravdivá byla a jiní jižjiž domnívali se, že kámen tento objevili. Blouznění 
alchymiků, byť i nedosáhlo toho, po čem tak pilně a horoucně pátralo, přece 
nebylo zúplna liché. Zbudovalať se na známosti hmot země, jižto alchymikové 
vždy šířeji rozvíjeli, věda velebná, kteréžto pracemi genia, jak Lavoisier, vtla
čena byla pečeť dokonalosti. Chemia novověká bylať kamenem mudrců, jenžto 
objevil se po nesmírné práci* ze šerých mlh středověkých zrakům pilného 
zpytatele. .

Alchymikové, iižto dávali zlatu znak slunce 0 , domnívali se, že zlato 
má do sebe jisté vlastnosti nadpřirozené. Tak mněli, že šperky ze zlata chrání 
osobu, kteráž jimi se zdobí, před těžkomyslností a málomocností. Prášek zla
tový, byv smíchán s nápoji neb pokrmy, dává těmto prý nadobyčejné síly. 
Aby vysílený opět se uzdravil, byloť mu třeba požiti odvaru zlatového {bouillon 
ďor), kterýž sestával ze starého masa slepičího neb kohoutího, ješto bylo 
S dukátem po dvacet čtyry hodiny pečeno. Alchymikové dávali užívati nemocným
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proti veškerým nemocem jisté léky, jež slouly slunečnými, poněvadž držely 
v sobě něco prášku zlatového. Nejproslulejší z těchto léků byly zlaté kapky 
(Gouttes ďur) generála Lamotte a, jenž žil za krále Ludvíka XV. ve Francii 
a prodával kapku léku svého po louisďoru. Ze všech těchto vzácných léči
vých vlastností zlata nezachovalo se podlé nynějších lékařův téměř praničeho, 
jediná však zůstala, že slouží kov tento k odměňování práce lékařovy.

Výroba zlata zůstala na mnoha místech právě tak jednoduchá a nedoko
nalá, jakovouž byla za dob dávno minulých. Zde onde však zdokonalila se v té 
míře, že bylo lze dobyti zlata i z takových rud, ku kterýmž jest jen po ne
patrných částech přimíšeno. Kdežto za dob starých čistého zlata téměř ani 
se neznalo, ano přirozené zlato považovalo se již co kov jediný, jest oddělo
vání zlata od cizích přimíšenin, tož zvláště od stříbra, za naší doby věcí 
snadnou a lacinou, tudíž i výroba zlata čistého neztěžuje se nahodilými okol
nostmi, dajíc se v skutek uvésti za krátkou dobu.

Rozsíivní zlata na zemi. Není kovu, vyjímajíc snad jediné železo, jenžto 
by v té míře po povrchu země rozšířen byl, jako zlato. Vešken písek říčný, 
každá hlína ano i mnohý kousek křemene drží v sobě zlato, byť i mnohdy 
v míře velice skrovné a nepatrné. Zlato jest kov nad míru dělitelný, nejsouc 
ve vlastnosti této žádným kovem druhým předstiženo, proto vyskytuje se 
všudež jen po malých, velice tenkých lupínkách, kteréžto mnohdy lze v ka
mení toliko drobnohledem objeviti; výroba zlata jest však toliko tam s úspěchem 
možná, kde nachází se kovu toho tolik, že dobývání jeho přináší nějaký zisk. 
Takových míst jest na zemi málo. Jsouť však předce zde onde krajiny, jimžto 
právně lze přiosobiti jména zemí zlatonosných, jelikož kovem tímto takměř 
oplývají. K takovým zemím pak, budtež i nejvzdálenější, nejpustější a nej- 
hrozně.ší, hrne se lakotné množství dobrodruhů, přivádí prací rychlou, tudíž 
i nedokonalou, prášek zlatový z písku neb země k užitkům, načež rychle 
obohatnuvši v kraji tom, zakládá města lidnatá a skvos ná a posléze, když 
žízeň po zlatě poněkud umírněna byla, přináší osvětu evropskou do těchto 
pouští, splácejíc zlato opět zlatém. Budeť nám nyní vyprávěti o krajinách 
zlatanosných, o jich odkrytí, zvelebení a úpadku.

Kterak byly krajiny zlatonosné objeveny? Odpověď na tuto otázku po
dávají nám dějiny Kalifornie, Sibiře a Austrálie. Zlato jest každému nápadné 
svým leskem, barvou a tíží, vyskytujíc se. již ryzí av takořka jediné v stavu 
tomto, vyzývá k sobě zraků lakotného cestovatele. Často však nen chází se 
takto na povrchu zemském, jsouc pohrobeno ve vrstvě země a pokryto bujícím 
rostlinstvem; tehdy zkouší zlatokop, vyhrabávaje tu jámu, tam opět jinou, zdaž 
v ní nebaví lupínků zlatých. Často práce jeho jest marna, mnohdy opět od
mění se mohutným rozsypem zlatovým, jenžto jej učiní boháčem. Vůbec s uší 
pozorovati, že o krajích zlatonosných více koluje přehnaných pověstí, any věci 
ve skutečnosti tak se nemají, kterak je popisuje zimničné rozechvěná obrazo
tvornost cestovatelova. Dobývání .zlata jest práce namahavá a těžká, zřídka 
podaří se tou měrou, že zlatokop jí zbohatne.

Nejznamenitější krajiny zlatonosné jsou za naší doby: Austrálie, Kalifornie, 
Mexiko, Appalašské pohoří v severné Americe; Kordofan a Soíala v Africe; 
Ural v Sibiři a Uhry i Sedmihradsko v Evropě.

Zlato v Evropě. Evropa slynula již v dávnověku bohatstvím svým na 
kovy drahé. Řekové dobývali zlata v Thracii a na ostrově Thasus; zvláště 
poslední naleziště bylo velmi bohaté. Později dobývalo se zlata i v Thesalii, 
na Cypru, Sifantu a j. v. Nejvíce proslavilo se v dávnověku bohatstvím svým 
Španělsko. Země tato jest pokryta na některých místech, zvláště v dřívější 
Lusitanii, ohromnými haldami rýžovaného písku. Zlata dobývám se zde buď 
kopáním, buď ryžováním. Při kopání studní přišlo se nezřídka na rozsyp 
zlatový. Ryžování a dolování zlata provádělo se v zemi této ještě za panství
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Maurů, ačkoliv již mnohem menší měrou nežli dříve, až konečně za času ob
jevení Ameriky úplně zaniklo. Ve Francii, dřívější Gallii, ryžovalo se tolikéž 
zlato, tož zvláště kolem Toulousu. Rodan a jiné řeky francouzské drží v písku 
svém zlato, avšak tak nepatrnou část, že nikdež nepřivádí se k užitku. Země 
alpské proslavily se druhdy tolikéž bohatstvím svým na zlato. Nyní se ne- 
dobývá kovu toho, vyjímaje^ Alpy solnohradské, nikde v místech těch.

Ve středověku byly Cechy krajinou na zlato velice bohatou. Kterak 
druhdy v zemi této zlata se dobývalo, o tom svědčí bezčetné haldy písku, 
jež provázejí některé řeky české. Naše památky písemné zmiňuji se dosti 
často o horách zlatých v naší vlasti. Již nejstarší památka jazyka našeho, 
Libušin soud, několikráte naráží na ryžování zlata z písku říčného. Tak 
svědčí slova „vyplákavši zlatopieskú glínuu o tom, že byly známy u nás již 
tehdy (v VIII. neb IX. věku) rozsypy zlatonosné; slova „na Otavě křivě 
zlatonosně11 dosvědčují pak, že bylo již v oněch dávných dobách ryžováno 
zlato z písku říčného, jinak by básník nebyl dal řece Otavě přímětku „zlato
nosná.u Známá pověst o Horymírovi vypravuje nám, že za knížete Křezomysla 
panovala v naší vlasti taká hltavost po zlatě, že lidé, zanechavše svých rolí, 
k horám se hrnuli a zlata dobývali. Pískem zasypaly pak mnoho úrodných 
polí a rozryly hojně lučné půdy, hledajíce po zlatě. Tím způsobem klesla 
orba, čímž v zemi zmohl se hlad. Horymír pak, vida tyto hrozné následky 
hornictví, chtěl horám přivesti opět mír, i zasypal množství rýží a dolů atd. 
Též jména měst a osad svědčí o bývalém ryžovnicťví. Město Písek má prý 
své jméno od písku zlatonosného, jakýž nachází se na březích Blanice. Jiná 
jména míst, u př. Zlatá Koruna, Zlatá Stezka, Zlatečko, Zlatenka, Zlatá, Zlat
níky atd. tomutež nasvědčují. Zlato nacházelo se druhdy v písku všech řek, 
plynuvších ze Šumavy. Tolikéž řeky českého Rudohoří a Krkonošů držely 
v sobě zlatonosný písek. Nejvíce slynuly bohatstvím svým řeky Blanice, Lom
nice, Lužnice a Votava Kolem řek těchto nacházejí se daleko široko haldy 
písku proplaveného. Patříme-li nyní na ty takové haldy, přesvědčíme se, že 
ryžování zlata dělo se ve vlasti naší v středném věku velmi čile a měrou 
rozsáhlou. Nejvíce rýží zlatových nacházelo se zajisté kolem Kašperských 
hor, kterážto krajina může právem českou Kalifornií nazvána býti. Ryžování 
zlata trvalo ještě za doby krále Jana, načež rýže a sejpy ponenáhlu se opou
štěly, jelikož práce přestávala se vypláceti. Písek řek našich byl druhdy dosti 
bohat, ačkoliv nikdá nenalezlo se ryžováním větších kusů zlata, největší byly 
zvící hráchu; obyčejně dobylo se malých lístků zlatých a jemného prášku. 
Prášek zlatový a jemné lístky může každý i nyní ještě z písku říčného vy- 
plaviti. Ryžování rozsypů neb sejpů zlatonosných vedlo znenáhla k původným 
ložištím zlata, k horám zlatonosným. Hory zlatonosné skládají se u nás hlavně 
z ruly, svoru neb žuly, jež jsou prostoupeny žilami křemene zlatonosného. Všechny 
téměř hory, jež obkličují co vysoký věnec naši vlasť, drží v sobě nepatrné 
množství zlata. Nej znamenitější zlaté doly v Evropě byly druhdy u Jílového. 
Jílové leží na nejzpodnějších vrstvách útvaru silurského, jež neobsahují ještě 
žádných zkamenělin. Nacházejí se tu hlinité břidlice, svor a břidlice amfibolové, 
jež prostoupeny jsou porfyrem, kterýž upomíná jemnými hráněmi křemene na 
některé trachvty sedmihradské. V horninách těchto jsou žíly křemenné, kteréž 
jsou uloženy rovnoběžně s vrstvami břidličnými. V žilách křemenných vysky
tuje se pak zlato, jsouc provázeno hnědelem. Horniny tyto jsou nestejně 
zlatém bohaté; některé drží stopy kovu toho, jiné opět obsahují až 3 hřivny 
zlata v centnéři jalového kamení. Kol Jílového nachází se nesmírné množství 
hald, ješto pokrývají plochu téměř 600.000 čtverečných sáhů. Haldy týto sestávají 
z rozemletého kamení jalového. (O dějinách dolů těchto viz díl III. str. 1 0 1 .) 
Doly Jílovské byly velmi bohaté a slynyly zvláště ve věku XIII. a XIV. Za 
času válek husitských byly doly tyto zasypány, od kteréž doby nezmohly se 
více. Za naší doby konají se opět pokusy o zvelebení těchto druhdy tak slavných
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hor. V Jílovém vyskytují se mimo zlato ryzí, ješto nachází se nejvíce na po
vrchu, též zlatonosné kyzy, tož zvláště ve větší hloubi; z kyzů těchto dobý
valo se v starších dobách též zlata, any se pražily a zlato se z nich po té 
plavením vybavovalo. Vedlé Jílového slynuly ve středověku též Kašperské 
Hory svým bohatstvím zlatým. Nejslavnější byly Hory za krále Jana; za 
krále Karla IV. bylo zde asi 300 puchéren k roztloukání zlatonosného ka
mení. V XVI. věku byly doly ty ve valné míře vyčerpány a nevyplácely se více. 
Zlato vyskytovalo se zde v žilách křemene, jež prostupují mohutná ložiště 
svoru. Podobné zašlé hory zlaté nacházejí se ještě u Knína, Toku a Mile- 
šova u Příbrami. V Čechách nedobývá se za naší doby pravidelnou prací více 
zlata, vyjímaje snad některé pokusy, jež tu a tam od nějaké doby se podnikají. 
Časem ryžuje se zlato ještě z písku potoků vytékajících z Kašperských Hor, 
avšak vezdy s malým jen úspěchem. Tolikéž ryžuje se ještě někdy u Toku, 
Knína a Milešova. Ryžování zlata mohlo se u nás prováděti toliko tehdy, 
když bylo mnoho lidí bez zaměstnání a výživy, kdy nacházelo se ještě málo 
zlata v oběhu a posléze, kdy byly rýže zlaté ještě nepřebrané, tudíž i bohatší 
nežli jsou nyní.

Nejznamenitější doly zlaté v Evropě jsou v Uhřich a Sedmihradsku. 
Kdežto v Čechách vyskytuje se všecko zlato v horninách prahorných, náleží 
zlato uherské a sedmihradské rozhodné do pásma hornin ohněrodých čili 
eruptivných, právě jako některé doly v Meksiku a jižné Americe. Hor
niny tyto jsou mnohdy původu mladšího, any prostupují u př. u Velké Báně 
nejmladší vrstvy miocénového útvaru. Ze zlata hornin těchto pochází nyní 
jediné zlato rakouské, ano dobývání kovu tohoto jinde se nevyplácí. V okresu 
Šťdvnickém nacházejí se největší doly na zlato v Uhřích; počítají se sem doly 
Kremnické, Kodričské a Šťávnické. Doly tyto dělaly se již za panování Svato
pluka Velikého, tudíž za času Velké říše Moravské (okolo r. 745). Hory Šťá
vnické zaujímají asi 2 čtverečné míle prostoru, a délka veškerých chodníků 
v dolech těchto obnáší 44 rakouských mil; pracuje zde 4500 lidí. V dolech 
těchto nacházejí se párné stroje až i o '<50 koňských silách, jimiž do roka 
vypraví se z dolů asi 1 V2 miliónů centů kamení. R. 1560 dobylo se zde 
203 hřiven zlata; mezi léty 1859—1> 63 dobylo se zde průměrně 626 liber 
mincovných zlata. Zlato nachází se vtroušeno do zelenokamene a do trachytu; 
tento rozemílá se a zlata dobývá se z něho plavením. V okresu Velké Báné  
(Nagy Banya) jsou podél 34 míle dlouhého pohoří trachytového četné 
doly na zlatonosné kamení; na západě v Uhřích prostupuje trachyt útvar 
miocénový, na východě v Sedmihradsku útvar eocénový. Velká Báně leží 
v krajině nad míru krásné; doly sestupují s hor do údolí, jsou hluboké 
a prostranné. Doly tyto jsou nadmíru staré; r. 1347 byly v největším květu; 
později za nepokojů tureckých upadly poněkud, avšak od polovice XVIII. věku 
počaly opět zkvétat, kterýžto stav trvá ještě v naší době. Zlato vyskytuje se 
zde podlé skulin, jimiž jest pohoří trachytové mnohonásobně prostoupeno. 
R. 1826 dobylo se zde 480 a r. 1856 650 hřiven zlata.

Okres Sedmihradský. V Sedmihradsku jsou ložiska zlata uložena v tra
chytu, jenžto jest zhusta prostoupen křemenitým neb augitovým porfyrem, 
jakož podél Maroše a Aranyoše, kdež trachyt prolamuje mladší a starší vrstvy 
třetihorného útvaru. Kde vyskytuje se zlato ryzí, tam objevují se také vzácné 
rudy tellurové. Některé doly sedmihradské jsou prastaré va byly již za pan
ství dackého znamenité, nebot přilákaly za císaře Trajana Římany, ježto Dacie 
dobyli. Římané rozdělili pak krajinu tu na dva okresy, z nichžto nazvaly prvý 
Auraria major a druhý Auraria minor; v městě, jež slově nyni Zalatna, sídlel 
místodržitel římský. Byly zde nalezeny znamenité památky po Římanech, ježto 
svědčí o výtečné vzdělanosti národu tohoto. Četná jména horných míst sedmi
hradských, jako Zalatna, Gradiště, Ruda a j. v. svědčí o tom, že již za pano
vání Dákův sídleli zde Slované. Nejzajímavější zlaté doly sedmihradské jsQU
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u Verešpatalcn. Město toto leží v údolí obklíčeném vysokými horami trachy- 
tovými. Trachyt tento jest prostoupen rozsedlinami zlatonosnými. Dolování 
jest velmi podivné, upomínajíc zhusta na patriarchalné zřízení Slovanův; 
neboť se tu nachází nesčíslné množství dolů, ježto jsou nejčastěji malé, mělké. 
Asi tisíc puchéren rozbíjí kamení zlatonosné a skoro všickni, jižto v krajině 
té baví, jsou zaměstnáni při dolech neb pucliérnách. Největší jest dědičná 
štola, náležející vládě; štola tato jest míli dlouhá. R. 1834—1843 dobylo se 
zde průměrně 1434 hřiven zlata; nyní dobývá se zde ročně 1200 liber min- 
covných kovu toho. Bohaté doly zlaté nacházejí se též u Nagy agu ; doly 
tyto otevřely se r. 1747 a jsou nyní v plném rozkvětu. Doly tyto drží bo
haté rudy tellurové, ježto dříve byly považovány za slídu, až teprvé při žíhání 
jich okázalo se, že vytápí se z nich malá čásť zlata; některé rudy tellurové 
drží i 25°/0 zlata. Nejbohatší ruda jest Nagyagit, sloučenina to zlata, stříbra 
a olova s tellurem, sirou a antimonem. Ruda tato vyskytuje se na rozsedlinách 
dosti pravidelných uprostřed zvětralého trachytu. R. Í748 dobylo se zde 119 
hřiven, r. 1758 1400 hřiven; nyní vyrábí se zde ročně 890 hřiven zlata. Tellu
rové zlatonosné rudy nacházejí se též u Fatiabaje a Offenbanye. Zlato vy
skytuje se bud na úzkých rozsedlinách s tellurovou rudou v zvětralém tra
chytu, aneb tvoří kabany mezi svorem a vápencem. Nyní dobude se na těchto 
místech asi 60 lib. mine. zlata do roka. Za dřívějších dob bylo zde dolování 
mnohem znamenitější, any doly tyto nacházely se za krále Matyáše Korvína 
v nejvyšším rozkvětu. Mimo Verespatak a Nagyag nacházejí se ostatní doly 
Sedmihradské v úpadku. Některé řeky Sedmihradské nesou též valné množ
ství zlatého písku; ryžováním písku toho zabývají se Cikáni.

Německo bylo ve středověku bohatší zlatém nežli nyní. Reky německé, 
zvláště Rýn, plavily v sobě hojně zlatých lupénků, kteréž na jistých místech 
se ryžovaly. Nyní drží 14 milionů celných liber písku rýnského průměrně 
1 libru zlata; mezi Manheimem a Basilejí ryžuje se časem ještě skrovné 
množství zlata. Některé kyzy na Harcu a v saském Rudohoří drží v sobě 
též nepatrné množství zlata, kteréžto přivádí se na Rammelsberku a veFrei- 
berku k užitku. U slezského města Reichensteinu jsou doly na kyzy zlato
nosné; druhdy dobývalo se zde hojně zlata, později byly doly ty opuštěny, až 
teprvé v nynějším věku počalo se zde zlata opět s lepším úspěchem do- 
bývati.

Y Anglii ryžovalo se druhdy též něco zlata; činily se též zkoušky, zdaž by 
nevyplácelo se dobývání zlata z hor, avšak ukázalo se, že by práce ta dala se 
provesti jediné se značnou ujmou na čase a jistině. V předešlém století byl 
objeven v hrabství Wicklowském v Irsku zlatonosný křemen a bohatá rýže 
zlatá, ješto s počátku přinášela značný zisk, později však bylo nutno opustiti 
ji, jelikož se stala velmi chudou.

Asie. Sem náležejí bohaté ruské doly a rýže zlaté v Sibiři a na Uralu. 
Na východném svahu Uralu nachází se nesmírné množství rýží zlatých. Roz
sypy zlaté jsou zde diluvialným náplavem a skládají se hlavně ze štěrku čer
ného, dolomitického vápence, dílem z cliloritických, mastkových a křemenco
vých kousků; jsou často 30—40 stop mocné a vrstvami hlíny pokryté. Ostatně 
jest zlato též v žule a jiných prahorných kamenech uloženo. Kromě Uralu 
nachází se zlato v dělném množství po vší hornaté Sibiři, ano i vhornatinách 
Kirgizských. Sibiřská náleziště zlata jsou též velmi četná a rozmanitá, pokud 
totiž všecky nepochybně hornatiny sibiřské, kteréž náležejí k útvarům pra- 
horným, též žilami zlata proniklé jsou, nebo kov tento v podobě větších 
neb menších zrn na úpatí svém v četných rozsypech chovají. Zvláště to 
platí o hřbetech horských, kteréž podobně jak Ural od severu na jih na
praveny jsou. Hornické dolování na zlato, jakkoli dříve v Altaji se dělo, 
a podnes ještě v těchto horách jako v Uralu zlata zároveň se stříbrem se 
dobývá a z něho se vytápí — neprovozuje se však nyní v Sibiři nikdež,
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a přestalo docela od r. 1830, kteréhož roku Altajské doly do správy ministerstva 
finančného přešly, kdežto v Uralu, v kterém od r. 1754 až do r. 1814 zlata 
výhradně jen hornicky se dobývalo, nákladný tento způsob díla aspoň v jedněch 
dolech (tak zvaném Březovém lese) se zachoval, jakkoliv dílo toto toliko pro 
zachování dolů samých se provozuje. Jediný spůsob dobývání zlata je tedy po 
všem Uralu i Sibiři rýžování jeho. Dobývání zlata zaměstnává v celé říši 
Ruské 57.975 lidí na více nežli 600 rýžích; veškeren výtěžek pak obnášel 
r. 1863 47.782 celných liber v ceně 35,785.800 z l.; Rusko těží \ 8 všeho 
zlata, jehož dobývá se na zemi do roka, tudíž jest po Kalifornii a Austrálii 
třetí nejbohatší zemí zlatonosnou. Dobývání zlata v Sibiři jest práce nad 
míru obtížná i Záhubná, a náklad poměrně nad míru veliký. Od nějakých 
desíti let zvětšil se čistý výtěžek rýží nejen v Uralu, ale i v Sibiři samé ze
jména tím, že skoro na všech rýžích dokonalejšími stroji se pracuje, že se 
všudež vody a koňů k dovozu a pohybu strojů užívá, že zlato se amalgamuje 
a že rýže jsou spojeny drahami železnými.

Z ostatních částí Asie přichází do Evropy toliko velmi málo zlata, je
likož obyvatelé tamější nad míru starostlivě hledí svého bohatství na kovy 
drahé. Zlato ryžuje se z některých řek Syrských a Maloasijských. Veliké 
množství zlata dobývá se též v Indii, Číně a Japonsku, ačkoliv docházejí 
k nám o tom toliko nespolehlivé zprávy.

Afrika. Země tato jest zlatém velmi bohata, ano jistý okruh pevniny 
této zove se podnes ještě Zlatým pobřežím; z okruhu tohoto pocházelo druhdy 
velmi mnoho zlatého prášku. Nejvíce zlata nachází se v Kordofanu a na zá
padě, jižně od řeky Senegalu. Zlato vyskytuje se v těchto krajích v podobě 
malých lupínků a dobývá se ryžováním. Nyní vyváží se ze země této do roka 
jediné skrovné množství zlata.

Amerika slyne již od časů objevení svého co země zlatém a stříbrem 
bohatá. Španělé domnívali se nalezti zde Eldorado, totiž zemi s jezerem 
o zlatých březích, se zlatoskvoucím městem a králem v zlatohlav oděným. 
Zemi této nenalezli. Kamkoli zabloudila noha Španělova, všudež bylo hledáno 
po zlatě. Lid tamější byl trýzněn, zotročen a donucen pracovati v dolech 
zlatých, čímž prabydlitelé Ameriky zúplna se vyhubili. Jižná Amerika byla 
hned na počátku slavena co země zlatonosná, ačkoliv později ukázalo se, že 
drží spíše stříbro nežli zlato. Nejvíce zlata dobývá se za naší doby ještě 
v Brasilii, ačkoliv i zde ryžování a dolování po zlatě značně ochablo. Zlato 
vyskytuje se zde v písku řek, kterýžto skládá se z malých kousků zvětralé 
žuly. Nejznamenitější rýže jsou u města Villa Rica; zrnka zlatá nacházejí se 
zde pomíšena lesklou rudou železnou. V Kolumbii, Nové Granadě, Peruvii 
a Venezuele jest hojně ryží zlatých. Dokud se zde děla práce otroky, při- 
veženými ze zlatonosných krajin Afriky, byla výnosná, nyní stává se již vzác
nější, jelikož nedostává se dělných sil. Brasilie dobývá ročně jen asi 600 lib. 
zlata. Nejvíce ze všeho zlata, jež nachází se v oběhu, pochází ze Severně 

. Ameriky. Severná Amerika má co země zlatonosná nyní tentýž význam, jaký 
měla druhdy Brasilie a Peruvie. Nejvíce zlata dobývalo se s počátku v Meksiku. 
Y severných pustinách země této bylo již od času objevení Ameriky hojně 
zlatokopů, jižto šlovou zde Gambusinos. S počátku vybírali lidé tito, jelikož 
nedostávalo se vody, toliko jednotlivá větší zrnka zlatá z naplavené země; 
později děla se práce již piavidelně, až za naší doby téměř úplně přestala, 
ani zlatokopové přestěhovali se do sousedně Kalifornie. Později byly obje
veny rýže zlaté též ve Virginii, v Kanadě, Karolíně, Georgii a j. v. ve Spo
jených obcích. Avšak všecka sláva zlatých dolů starého i nového světa byla 
zastíněna, když bylo zlato objeveno v Kalifornii. R. 1847 nalezlo se prvé 
zlato v Kalifornii, kterážto země byla dříve málo známa, úplně pusta a jediné 
od divokých Indiánů obydlena; jakmile zde však zlato objeveno bylo, stala se 
Kalifornie Eldoradem nového světa. Pravý okruh zlatový nachází se vlastně
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na severu země této a počíná při pramenech řeky Sacramento a prostírá se 
v severovýchodném směru až k městu San Francisco; zde spojuje se řeka 
Sacramento s řekou San Joaquinem a obě vtékají do moře. Prvé zlato bylo 
nalezeno na majetku kapitána Suttera, švýcarského vystěhovalce, v září r. 1847. 
Vystěhovalec tento, zakládaje pilu, pozoroval v písku blíže mlýna jednotlivé 
blýskavé částečky, kteréž seznal ihned co zlato; upozorněn takto jal se pátrati 
v okolí osady své a ku svému podivu nalezl, že písek řeky Sacramento skládá 
se z nesčíslného množství zlatých kousků, zrnek a lupínků. Zvěst o objevení 
zlata v mlýně Sutterově roznesla se záhy po blízkém okolí a přikvapila střel
hbitě do malé tehdy ještě osady San Francisko. Obyvatelé toho města vy
stěhovali se a táhli válem k břehům řeky Sacramento, kdež jali se zlato ryžo- 
vati. Brzy bylo nesmírné množství výnosných rýží objeveno, zlato bylo nale
zeno ve vedlejších přítocích Sacramenta a na stráních kopců a vrchů, kolem 
řečiště téhož veletoku. Zpráva o bohatství Kalifornie přilákala nesmírné množ
ství dobrodruhů z celého téměř světa, země byla na všech místech rozryta 
a poklady její byly chvatně a úsilovně vyčerpány. San Francisko, ješto bylo 
dříve chudou vsí, stalo se lidnatým, krásným a zámožným městem, jemuž byl 
i příznak „Newyork Tichého okeánu11 dán. Rýže zlaté v Kalifornii jsou zdoby 
starších naplavenin (diluvia); písek zlatý jest pomíšen trosky svoru, mastku, 
vápna a pískovce. V Kalifornii byly nalezeny též větší kusy zlata; až do 
r. 1855 dobylo se zde zlata v ceně 638 milionů zlatých; ročně dobývá se zde 
průměrně zlata v ceně 144 mil. zlatých. Novější dobou ochábla výroba zlata 
i v Kalifornii; bohaté lože byly prací nedokonalou o překot vyčerpány, i staly 
se nevýnosnými. Nyní ryžují v Kalifornii toliko pilní a střízliví Číňané. Nedávno 
objevena byla též zlatonosná země na pobřeží řeky Fraser River v britické 
Americe. Tisíce táhli z Kalifornie na západ severně Ameriky, domnívajíce se 
nalezti zde nové Eldorado. Brzy však okázalo se, že zlata jest jen poskrovnu 
uděleno této zemi, i byla záhy opět opuštěna. Zlato vyskytuje se zde v kra
jinách pustých, hrozných, jež zalidněny jsou toliko kmeny divokých Indiánů; 
přes to jest krajina tato přece velmi důležitá. Ačkoliv bohatství rýží zlatých 
v britické Kolumbii nemůže vyrovnati se zlatým pokladům Austrálie neb Kali
fornie, přece jest zde zlata tolik, že může dobýváním jeho veliké množství 
ryžovníků uživiti se, kteřížto zajisté zavítají sem, až budou poklady ostatních 
zemí vyčerpány.

Austrálie. Ještě byl svět rozechvěn fantastickými rozpravami o báječném 
bohátství Kalifornie, ještě hrnuly se ze všad tisíce do požehnané země této 
a již bylo opět nové a snad ještě bohatší Eldorado u našich protinožců 
v Austrálii nalezeno. Na jaře r. 1851 rozletěla se po světě zvěst o zlatě 
australském. Slavný anglický zemězpytatel Sir Roderich Murchison, porovná
vaje horniny jemu z východně Austrálie přinešené s podobnými nerosty Uralu, 
shledal, že jest v Austrálii týž útvar rozšířen, jaký panuje zlatonosnému Uralu. 
R. 1846 radil horníkům Cornwallským, jižto byli právě bez práce, aby vystě
hovali se do New-South-Walesu a tam hledali v troskách zvětralých Kordiller 
australských po zrnkách zlatých. Volání muže tohoto nezůstalo bez výsledku, 
nebot již r. 1847 obdržel z Austrálie prvé kousky zlata. Pravý okruh zlato
nosný byl objeven od australského osadníka Hargravesa 150 mil na západě 
od města Sidney. Sotva že v Austrálii se o tom osadníci dověděli, opustili 
svou práci každodennou a chvátali k ryžím zlatým neb diggingům, jakž vůbec 
se v Austrálii rozsypy zlaté nazývají, a jali se hledati zlato. Místo Summer- 
Hill-Creek, kde nejvíce zlata nalezeno bylo, obdrželo biblické jméno Ofír. 
Brzy bylo zlato též v osadě Victoria nalezeno, ano kov tento byl objeven 
i v kamení, jímž dlážděno bylo město Melbourn; obyvatelé města tohoto 
jali se dláždění rozbíjeti a zlato z něho ryžovati. Znenáhla nalezlo se tolik 
bohatých diggingů, že odvádělo se každého téhodne do přístavů australských 
40 centů zlata. Za naší doby provádí se dobývání zlata v tomto pásmu země
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již klidněji a pravidelněji, počíná se užívati též strojů různých, Čímž výroba 
zlata od roku k roku více se rozmáhá; nyní dobude se ročně v Austrálii asi 
za 130 milionů zlatých tohoto drahokovu. Od r. 1851 do r. 1861 dobylo se 
v Austrálii asi za 2046 mil. zlatých zlata.

Zprávy statistické o dobývání zlata. Zlata dobývá se průměrně do roka 
na celé zeměkouli, a sice

na světě starém:
V Rusku . . . . 50.680 celných liber
v Asii ostatní . . 28.400 11 11
v Rakousku . . . 5.046 11 11
v Africe . . . . 3.600 11 11

87.726 11 11
světě novém:
Y Austrálii . . . 236.000 1? 11
v Kalifornii a Unii . 250.000 11 11
v Meksiku . . . 13.600 11 11
v Brasilii . . . . 5.640 11 11
v Cliili, Peru a Bolivii 4.574 11 11
v ostatní Americe . 11.256 11 11

521.070 11 11
celkem . . . 608.796 11 11

Zdá se však, že ve skutečnosti dobývá se na zemi celé mnohem větší 
množství zlata, nežli zde udáno jest; skutečná čísla ročného výtěžku zlata 
udati však jest práce takořka nemožná.

Dobývání zlata. Téměř veškeré zlato, kteréž přivádí se do oběhu, jest 
zlato ryzí, malé toliko množství drahokovu toho bylo dobyto z rud jeho. 
Zlato ryzí neb samorodé vyskytuje se toliko na povrchu zemském; ve větší 
hloubi jest sloučeno s nekovy v různých nerostech. Zlata ryzího dobývá se 
hlavně trojím způsobem: buďto z rýží, v nichž nachází se pomíšeno s různými 
nerosty, jakož jsou trosky jalového kamení, cínovec, granáty, safíry, cirkóny, 
rubíny, topasy a j. v., neb z hornin, vnichžto jest vrostlé buď ve viditelných 
lupéncích — zlato volné, aneb vtroušeno po částkách, jež teprvé roztloukáním 
horniny se objevují — zlato vrostlé. Největší množství zlata dobývá se z rýží 
neb rozsypů zlatých. Vyskytování zlata na místech těchto není původné, je
likož zlato dostalo se sem teprvé po nenáhlém zvětrání, roztříštění a odpla
vení hornin, v nichž bylo s počátku vrostlé. Sledujeme-li věrně tyto rýže, 
přijdeme konečně k horám, v nichž nachází se zlato vrostlé. Rozsypy zlatové 
počítají zemězpytatelé ke dvěma rozdílným útvarům, totiž jedny náleží do 
doby, kdy usazovaly se naplaveniny starší (diluvium) a druhé do doby mlad
ších naplavenin (alluvium); zdá se též, že některé rýže australské náleží 
k útvaru třetihornému. V rozsypech diluvialných nacházejí se kosti zvířat obrov
ských, dávno vyhynulých (mamutů, hrochů, medvědů jeskynných a j. v.). Roz- 
sypy tyto byly nalezeny obyčejně náhodou; buďto byl oráním kousek zlata ze 
země vyhozen, aneb kopáním studní atd. Bohaté rýže Sibiřské byly odkryty 
zvláštní náhodou: jistý kupec Irkucký poslal generálu Čevkinovi tetřeva darem, 
v jehožto žaludku bylo nalezeno několik zrnek zlatých. Čevkin dal kopati kolem 
Irkucku, i nalezl bohaté rýže zlaté, kteréž odvádějí do státné pokladny ruské 
nesmírné množství toho drahokovu.

Mimo rýže zlaté poskytuje též písek některých řek veliké množství zlata. 
Zlato, jakové se v rýžích vyskytuje, jeví se obyčejně co malé lístky, lupénky 
neb jemný prášek. Zřídka byly nalezeny větší kusy. Na obr. 77. vidíme 
hroudu zlata, nalezenou v Kalifornii, v přirozené velikosti. Hrouda tato jest
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Zlato, ješto nachází se na původném ložišti, jest vrostlé nejčastěji do 
nerostů, kteréžto počítají se k útvaru prahornému; nejčastěji nalézá se v žule, 
porfyru, křemení a v hlinité břidlici. Často nalézá se též v kamenech ohně- 
rodých, zvláště v trachytech. Zlato volné poznává se již, když roztlučeme 
kousek horniny, nebot jeví se v malých kouscích, ješto jsou uloženy uprostřed 
rozličných nerostů, od nichž dají se mechanickými prostředky lehce odděliti. 
Když jest zlato vrostlé do horniny, okáže se teprvé, když hornina rozbije se 
na prášek, kterýž se plaví a amalgamuje; z amalgamy vyžene se rtut žárem, 
čímž zlato zůstaví se co jemný prášek. V trachytech vyskytuje se kov tento 
na rozsedlinách,, jež horninu tuto v různém směru prostupují.

Zlato, jehož nám příroda poskytuje, není nikdy čisté; drží vezdy v sobě 
malou přimíšeními cizích kovů, zejmena stříbra, někdy též železa, mědi, pla
tiny a palladia. Stříbra drží zlato nejvíce a sice od 1 do 36°/0. V dávno
věku slynulo zlato Arabské pro svou čistotu; Arabské zlato pocházelo z Indie 
a Afriky. Římané domnívali se, že zlato z rýží jest čistší zlata z hor, 
avšak to není pravda, jelikož zlato z hor bývá mnohdy nejčistší. U př. zlato

zakulacena, má povrch rozbrázděný a drží někdež vrostlé kousky křemene, 
kteréž poukazují k tomu, že zlato toto bylo dříve uloženo v hornině křeme- 
nité, aneb vrostlé v žíle křemene, horninu prostupující. Největší kus zlata 
byl r. 1858 nalezen v údolí Ballaretském v Austrálii; kus tento vážil 106 liber. 
R. 1822 byl v North-Carolině nalezen kaval zlata, 22*7 lib. vážící; v Urálu 
byly nalezeny kusy 18 až 64 lib. vážící. Někdy nachází se, ač velice vzácně, 
ryzí zlato vyhraněné v pěkných osmistěnech, jichžto hrany jsou granátotvarem 
otupeny. Nejčastěji jest však zlato ryzí beztvárné, zrnkům roztopeným po
dobné. Rýže jsou tolikéž nestejně zlatém poděleny, někdy jsou bohaté, že 
zlatokopové stávají se po několika dnech již boháči, jindy drží, cent písku 
toliko několik zrn zlata; písek rýnský drží u př. Vs,090-000 zlata. Za starších 
dob byly rýže zlaté mnohem bohatší nežli jsou nyní, jelikož nebylo zlato jejich 
ještě přebráno. Ještě nyní nacházíme v některých opuštěných rýžích dosti značné 
množství zlata, což svědčí o bývalém bohatství, i zdá se, že by mohlo dobý
vání zlata z těchto míst pomocí strojů dokonalých býti dosti výnosné.

Obraz 77. Kaval zlatý z Kalifornie.
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z Jílového jest velmi čisté, kdežto zlato z Hor Kašperských drží mnoho stříbra; 
.oboje zlato jest vrostlé v křemeni. Staří nazývali zlato, držící ljb stříbra, Elektrum. 
Za naší doby nazývají nerostopisci ono zlato, jež jest bledě žluté a drží více 
než 10° o stříbra, tímtéž jmenem. Za dávných dob vzdělávalo se zlato, jakž 
je nám příroda poskytuje, na různé předměty, ačkoliv rozeznávalo se zlato 
bledéžluté od zlata pravé barvy, ano zlato poslední bylo ceny nejvyšší. Často 
míchali staří zúmyslně zlato se stříbrem, jakž víme od Archimedesa, neboť 
učenec tento určii poprvé poměrnou váhu zlata čistého a seznal, že tato jest 
větší nežli váha poměrná slitin zlata se stříbrem a tímto způsobem přesně 
odděloval zlato dobré od zlata pomíšeného.

Zlato vyskytuje se též v rudách. Rady zlaté jsou sloučeniny zlata 
a stříbra s tellurem a několika jinými kovy, a tellur vykonává v sloučeninách 
těchto tutéž úlohu co síra, jako by tato příliš sprostá byla, aby spojiti se 
mohla s králem kovů. Tellurové rudy vyskytují se hlavně v Sedmihradsku; 
patří sem toliko tři vzácné nerosty: 1. Sylva,nit, kterýž jest sloučenina olova, 
stříbra a zlata s tellurem a antimonem; 2 . Nagyagit, kterýž drží zlato, olovo, 
měď, tellur a síru; 3. Mullevin, jenž sestává z telluru, zlata a stříbra. Dlouho 
byly rudy tyto považovány jednak za slídu, jednak za lesklou rudu železnou, 
až r. 1782 objevil v nich Múller z Reichensteinu, úředník při dolech v Za- 
latné, zvláštní prvek nový, kterémuž dal pruský lučebník Klaproth jméno 
Tellurium. Prvek tento má barvu cínovou, jest měkký, snadně roztopitelný. 
Byv rozpálen na vzduchu, shoří modrým plamenem na , kyselinu telluričitou, 
kterážto jest hmota bílá a snadně roztopná. Tellur vyskytuje se ještě v něko
lika velmi vzácných nerostech, zejmena v Petzita, Altaitu, Tefradymitu a Tdln- 
ritu. Sylvanit, Nagyagit a Múllerin, ješto drží i —2(3°/p zlata, přivádějí se na 
tento kov zvláštním způsobem k užitku.

Málo zlata jest též obsaženo v mnohých rudách stříbrných, měděných 
a olověných, .jakož i v některých pyritech a arsénopyritech (kyzech zlatých) 
a téměř ve všem stříbře prodajném.

Nejvíce zlata dobývá se z ryží rýžováním neb jílováním; dělníci, jižto 
provádějí práci tu, šlovou pak rýzovníci neb jilová. Rýžovníci vypírají písek 
zlatonosný vodou, čímž lehčí částky se odplaví a těžší částky, zejmena zlato, 
magnetovec a j. v. zbývají. K rýžování opotřebuje se velmi různých nástrojů, 
jichž osnova spravuje se podle jakosti rýže a hlavně podlé způsobu, jakýmž 
vybavuje se zlato. Nachází-li se vrstva zlatonosná ve větší hloubi uložená, 
provozuje se zvláštní způsob hornictví, aby dol se otevřel. Jestliže však 
vrstva zlatonosná již na povrchu země zlatém bohata, dobývá se z ní písku 
a hlíny odplňováním. Když otevřel se dol aneb nalezla se bohatá rýže, třeba 
hleděti sprvu k tomu, aby opatřil se dostatek proudící vody k promývání 
zlatonosné hmoty. Není-li blízko ložiště zlatého vody, třeba zakládati vodo
vody, aneb průplavy vodu často i vz daleka přiváděti. V Sedmihradsku na
cházejí se vodovody z dob, kdy Římané byly pány této země. V Austrálii 
jsou prý vodovody více mil zdélí, ano jeden z nich prýv jest 1235 mil dlouhý; 
vodovod tento byl zbudován nákladem 29 mil. zl. Často třeba řekám neb 
potokům vykopati nové řečiště, aby přivedly se k místu zlatonosnému. Když 
jest rýže umístěna na stráni, jakovýž případ zhusta nachází se u rýží dilu- 
vialných, upotřebuje se síly proudící vod k proplavení tohoto rozsypu. 
V Ohlapianu v Sedmihradsku odplní se prvé jalová země, pokrývající rýži; 
pak udělají se kolem rýže příkopy, do nichž přitéká proud vody. Země 
vodou se podchycuje, lehčí částky se odplavují a zlato shromáždí se na místě, 
kde voda z rýže odtéká, v dutinkách prkna zvláště upraveného. Zlato shro- 
máždivší se takto, zmítá se pak ještě ve vodě, čímž zbaví se ostatních zemi
tých přimíšenin. V Austrálii umístí se v příkopy tyto vantroky, ješto odvá
dějí vodu do mělkých kádí, jichžto dno jest opatřeno příčkami, mezi nimiž 
těžší částky se usazují.
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Jest-li nyni některá rýže těžení hodna, poznává se zvláštní zkouškou. 
Část písku vybere se, zamíchá se v mělké nádobě s vodou, načež odlévá se 
kalná tekutina a nahrazuje se vodou čistou, v níž opět písek se rozmíchává. 
Pak přidá se jiná část písku do téže nádoby, lehčí částky splavují se opět 
vodou a to opakuje se několikráte, až dosti zlata se nashromáždilo. Po té 
přičiní se k těžkému zbytku zlatonosnému něco rtuti, s níž zlato se sloučí; 
amalgama zlatová vsype se do malého kelímku, kterýž zahřívá se mírně mezi 
žhavým uhlím. Když kelímek vystydl, nalezneme zlato na jeho dně. Podlé 
množství kovu soudí se, zdaliž jest rýže hodna těžení čili nic. Vůbec má se 
za to, že písek jest již tenkráte hoden těžení, drží-li v centu nejméně 24 zrn 
zlata; když totiž v 36.000 č. písku nachází se 1 částka zlata. V písku někte
rých řek Afrických jest takové množství zlata, že z 5 lib. písku obdržíme 
60 zrn zlata a v Austrálii jest písek ještě bohatší. Množství zlata, jehož má 
v písku býti, jestli nemá býti jilování jeho s ujmou, není tudíž na každém 
místě stejné; závisíť jednak od mzdy dělníkův, jednak od jistiny, k založení 
průmyslu takového potřebné; v Sibiři nevyplácí se ryžování, má-li písek méně 
než bnooo-ooo zlata; písek rýnský obsahuje ‘ ôoo-ooo a ryžuje se ještě za suchých 
let, kdy jest málo práce, od lidí, kteří zlatém dobytým se živí.

Písek neb hlína ryžují se vždycky, aby zlato sestředilo se z částí jalo
vých, načež toto buďto se roztápí aneb amalgamuje se. K ryžování slouží 
velmi různé, vždy téměř jednoduché a nedokonalé nástroje. V ryžích nevy
skytuje se ni jalové kamení ni zlato stejného zrna; toť jest příčinou, že lyžo
vání jest prací velmi nedostatečnou. Velice působí v dokonalost práce též 
okolnost, jest-li zlato vrostlé do rozdrobeného kamení aneb jest-li volné; často 
vyskytují se v ryžích oba případy. Posléze má též tvar nemalý účinek na do
brotu práce; jest-li zlato v lístcích, snadněji přihází se ztráta, nežli když jest 
v zrnkách neb větších kouscích. Nejlepší tudíž bude ono rýžování, jírnžto 
hledí se odplaviti zrna stejná, a ze zbytku těžkého dobyti zlata amalgamo
váním. Při nejbohatších rýžích upotřebuje se nástrojů nejméně dokonalých, 
jelikož pracují ryžovníci nejvíce k tomu, aby vytěžili v době krátké pokud 
možná největší množství zlata.

Nejjednodušší jest ryžování, jakové provádí se v jižné Americe. Tamější 
ryžovníci užívají mělké, plechové neb dřevěné mísy, jejížto dno jest ku středu 
nálevkovité zúženo; mísu tuto nazývají bateu. Nádoba tato naplní zemí, 
namočí se do tekoucí vody, zmítá se v této aneb otáčí se, pokud možná, 
rychle, čímž prach a písek odplývají; na nejhlubším místě dna shromáždí se 
těžší části a zlato. V Sedmihradsku užívají k tomutéž účeli Cikáni dílky 
z lípového dřeva, jejížto dno má dutinu neckovitou. Otřásáním a zmítáním 
dížky vévodě odstraní se lehčí částky a zlato tvoří v necičkách špici skvělou. 
Mnohem dokonalejší jsou slovanská nádchy, kteréžto mají osnovu následující: 
jest to v podstatě čtyřhranná skříň z lípového dříví, o stěnách tenkých, kteráž 
naplní se pískem, drží se pak šikmo a otřásá se, když naráží se jí buď o nohy 
neb o břicho, buď o pevný kůl; tím způsobem shánějí se těžší částky směrem 
k hlavě a lehčí písek dolem se odplaví. Těžší částky a zlato sestředí se pak 
pozorlivě ve špici neb špetku zlatou, což provádí se střikem vody, jenž vy
pouští se z rohu dole provrtaného. Osnova slovenských neciček spočívá na 
téže myšlénce, jakož sestrojení hertu odrážkového. Práce pomocí přístroje 
tohoto jest velmi obtížná, nebot vymáhá dělníků cvičených.

Vypravování zlata provádí se též v nástrojích, kteréž jsou podlé podoby 
své vlastně toliko nakloněná plocha. Nástrojů takových užívali již národové 
dávnověcí k ryžování zlata. Nejjednodušší nástroj takový jest nakloněné, drsné 
prkno, pokryté buďto hrubou látkou lněnou aneb koží zvířecí. Zlaté rouno 
Jasonovo, známé z pověsti o Argonautech, byla taková koze zvířecí, ježto 
sloužila při ryžování zlata. Na plochu tuto žene se pak proud vody, v němž 
rozmíchán jest písek zlatonosný, těžší částky zůstávají v srsti vězeti, lehčí

J a h n o v a  Kronika práoo, Dii IV.
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písek odplavuje se dolem. V Sedmihradsku užívají cikáni k ryžování nástroje, 
kterýž nazývají hůrka. Nástroj tento jest v podstatě tolikéž plocha nakloněná, 
na jejímž nejvyšším místě jest umístěna čtverhranná skříň o dně provrtaném, 
do níž nakládá se písek zlatonosný. Voda vyplavuje písek otvory ve dně skříně 
a prostírá jej pravidelně po prkně nakloněném. Voda přivádí se buďto ve 
žlabech^na nástroj ten, aneb nalévá se ustavičně; obrázek 78. znázorňuje nám, 
kterak vedou sebě Cikáni sedmihradští při práci té.

Obraz 78. Cikáni ryžující zlato na  hůrce.

Ve Virginii, Karolině, Kalifornii a Austrálii užívají ryžovníci výhradně 
dvou nástrojů, z nichž slově prvý kolébka, dur chán ,(angl. Craddle) a druhý 
Long-Tom. Nástroj tento skládá se z dřevěné neb plechové nakloněné skříně, 
6 —7 stop zdélí, uložené na dvou ohnutých kládách, na nichž hiůže skříň se 
houpati. Na nejvyšším místě jest zasazen úzký rošt neb sít, na níž sype se 
písek; pod roštem nacházejí se v malých odstavcích za sebou příčky dřevěné, 
ježto zadržují hrubší a těžší části písku, kdežto lehčí splavují se vodou. U každé 
kolébky pracují čtyři muži; jeden kope písek zlatonosný, druhý jej přináší, vsypává 
na sít, třetí kolíbá a čtvrtý spravuje přítok vody a dohlíží k ryžování. Když 
po nějaký čas strojem tímto se ryžovalo, zarazí se přítok vody, vyndají se 
těžší zrnka, nahromadivší se zatím podlé příček, suší se v plechové nádobě 
a po té vyhledává se zlato aneb amalgamuje se. Long-Tom jest dlouhá dře
věná skříň, ježto jest ke zpodu silné nakloněna a na spodném konci opatřena 
sítem z provrtaného plechu železného. Pod sítem tímto jest jiná skříň 
o dně ryhovaném a příčkami rozděleném. Do hořejší skříně, pískem naplněné, 
přivádí se silný proud vody, jímž písek se podemílá a proplachuje; jemnější 
částky padají sítem na ryhované dno druhé skříně, kdež znovu se promývají. 
Long-Tom předstihuje durchan v tom, že lze jím větší množství hlíny v téže 
době proprati, vymáhá však proti tomu více vody, též sbíhá se při něm 
větší ztráta na zlatě. Long-Tom byl vynalezen v Kalifornii od dělníka 
Torna, a jelikož nástroj ten jest dosti dlouhý v poměru ke kolébce, ob
držel jméno vynálezce s přímétkem long čili dlouhý. Nejdokonalejší způsob 
vypravování zlata jest, užije-li se hertu odrážkového a amalgamují-li se těžká 
zrnka zlatá.



Mimo tyto jednoduché stroje užívá se na jednotlivých místech i doko
nalejších, tudíž i složitějších strojů. Lepší stroj takový znázorňuje nám 
obraz 79., představující odstředivý stroj ryžovací, jakého užívají v Aleksan- 
drovsku v Uralu. V kuželovité nádobě , ježto jest 8 stop zdélí a 3 V2 stopy 
v průměru, oddělují se těžší části písku od lehčích. Nádoba neb buben tento 
má stěny provrtané, Buben otáčí se kolem osy, kterážto stýká se se sou-
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Obraz 79. Odstředivý stroj ryžovací z Uralu.

stavou ozubených kol, ježto pohybují se silou vodnou; buben otáčí se 30- až 
40krát v minutě. Na ose bubnové jest upevněno rameno, ježto souvisí s pumpou 
trojnásobnou a pohybuje tudíž touto; pumpa C čerpá vodu do jímky, kteráž 
jest uložena nad bubnem B. Do otevřených konců bubnu ústí se trubky, 
vedoucí vodu z jímky; písek nasypává se do nálevky E  a spadává z této do 
bubnu. Z bubnu stékají lehčí částky na plochu nakloněnou, těžší pak hro
madí se v nádobě, ješto není na obraze našem znázorněna. Na ploše naklo
něné jsou upevněny příčky, u nichž zadržují se lehčí částky kovové. Voda 
stéká do koryta G , ješto jest tolikéž opatřené příčkami. Y korytě tomto jsou 
na kyvadlech II pověšeny těžké rámce, na nichž jsou upevněny železné nože, 
kteréž slouží k promíchávání stékajícího bahna; kyvadla H  otřásají se příč
kami (7; noži pohybuje se pak písek v korytě semo tamo. Tu hromadí se 
těžší částky zlaté blíže dna a lehčí splavují se do kádě G ' a propírají se 
znovu. Strojem tímto lze za 10 hodin proprati asi 4000 centů písku; stroj 
obsluhuje asi 20  dělníků. ^

Dobývám zlata vrostlého. Mnohem obtížnější jest dobývání zlata z ka
mení, v němž jest ve skrovné míře vrostlé. Kdežto dobývání zlata z rýží, 
v nichž příroda sama vypravila zlato z jalového kamení, jest prací snadnou, 
třeba proti tomu trudným způsobem zlato v vrostlé z kamení tvrdého vypra- 
vovati, což jest prací drahou a obtížnou. Často rozměln^se v stoůpech ne
smírné spousty zlatonosné hornmf' na prášek nejušlěSI^fci^ práce ta však 
bývá marná, any horniny ty dí|n toliko nepatrný příměsek zrata; i hledí tu
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horník již napřed pojistiti se, neboť skoumá úlomky z různých míst hor
niny na jich bohatství zlatém. Ukáže-li se zkouška býti uspokojivou, hledíc 
k bohatosti horniny, tehdy ji horník vzdělává na zlato. Zlata lze dobývati 
dvojím způsobem z horniny, v níž jest vrostlé; bud rozmělní se tato na 
prášek, jenžto plavením odděluje se na zlato a jalový kámen, aneb vyta
huje se z prášku zlatonosného tento drahokov účinlivou mocí rtuti; nej- 
častěji užívá se druhého způsobu čili amalgamování. K tomu konci rozbíjí se 
kámen zlatonosný (nejčastěji křemen neb trachyt křemenitý), plaví se a z nejtěž
šího zbytku, plavením sestředěného, vytahuje se zlato rtutí ve zvláštním mlýnku. 
Mlýnek tento, též čil*ký mlýnek zvaný (viz obr. 80.), skládá se z následu
jících částí: al> jest běhoun dřevěný, nešený železím a spočívající v míse liti
nové; železí spočívá dole v pánvi B a jest opatřeno kolem ozubeným R&R\ 
jímž pohybuje se stroj a spolu přístroj míchací. Hustá kaše kamení plave
ného teče ze žlábku do mísy e, v níž jest na dně rtuť, míchá se s touto otá
čením běhouna, stoupá mezi běhounem a misou do výše a vytéká žlabem c 
do druhého mlýnku. Amalgama zlata vyndá se z mlýnku, vytlačí se v plátně 
a zbavuje se rtuti překapováním. Tím způsobem dobývá se zlata na některých 
místech v Tirolsku, Uhřích a v severně Itálii.

Obraz 80. Mlýnek čilský.

V Kalifornii a Austrálii přivádějí velmi mnoho zlata z křemene k užitkům, 
užívajíce zvláštního stroje, kterýž vynalezl Berdan v Newyorku. V Berdanom 
stroji rozemílá a amalgamuje se ruda zlatá v téže době. Stroi tento sestává 
z litinové mělké kulaté nádoby o dně rovném a kulatých stěnách postranných, 
ješto šikmo upevněna jest na ose, kterážto přivádí se v pohyb soustavou 
ozubených kol. V nádobě této leží těžká železná koule, kteráž padá, otáčí-li 
se stroj, vždy v místa nejhlubší, otáčejíc se v směru obráceném. Kousky kře
mene, as pěsť velké a rtut umístí se do nádoby, po té vede se na ně proud 
vody a stroj přivádí se v pohyb. Vahou koule železné rozmělní se křemen 
na ušlechtilý prášek, z něhož pak rtuť zlato vytahuje; voda neustále přitéka
jící odplavuje jalový prášek a ostavuje amalgam. Stroj tento má velmi mnoho 
nedostatků, přece však jest lepší ještě strojů podobných. Poněkud lepší stroje 
amalgamovací vynalezli Bellford, Smith, Wright a j. v.

Dobývání zlota z kyzu a rud tdlnrových. Kyzy zlaté přivádějí se dvojím 
způsobem k užitkům; buďto roztepávají se na prášek, z něhožto dobude se 
ryžováním zlata vrostlého, aneb roztápějí se. Prvého způsobu užívá se, jestliže 
přivádějí se kyzy^bbhaté k užitkům. Tankové kyzy vyskytují se na několika 
místech jižné" Ameriky, kdež zabývají se\rýžováním jich Černoši. Černoši
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kyzy ty takové roztloukají a ve vodě rozetírají; kalná voda teče do koryta 
10 stop širokého a 6 stop hlubokého. Kalem, v korytě se nalézajícím, ustá- 
vičně se míchá, čímž znenáhla jalové kamení se odplavuje. Kyzový prášek 
plaví se do té doby, až téměř čistá voda z koryta odtéká; pak teprvé ryžuje 
se zbývající bohatý kyz na nástroji, nazvaném batea (viz str. 249). Kyz pro- 
mývá se v nástrojích těchto as 5kráte, jelikož nelze jej zbaviti jediným pla
vením všeho zlata. Posléze nechává se pražený kyz zvětrávati a plaví se 
po té ještě jedenkráte.

Často roztápějí se kyzy se zvláštními přísadami, jakož vápno a j. v., 
čímž jalový kámen vchází do strusky, čásť síry z kyzů se spálí a pod stru
skou usadí se kámen zlatém bohatší. Kámen tento praží se za přístupu 
vzduchu, čímž síra shoří a zlato s kysličníkem železitým zbývá; z b y te k  tento 
míchá se znovu s kyzem, praží se po té, čímž dobude se kamene, kterýž 
chová v sobě ještě více zlata. Zlato shání se tak z jednoho kamene do dru
hého, až konečně obdrží se bohatý kámen, jenž zbaví se zlata roztápěním 
s olovem. Olovo chová se ke zlatu za horka podobně, jak rtuť za studená 
tvoříc snadně roztopitelnou slitinu, z kteréžto dobývá se zlata hnáním.

Z tellurových rud získá se zlata následovně: Šlichy rudné vaří se prvé 
s kyselinou solnou, čímž zbaví se uhličitanů, pak s kyselinou sirkovou, roz
tok se zředí, smíchá se s kyselinou solnou, jíž rozpustí se kyselina telluričitá 
a srazí se chlorid stříbrnatý; tellur vyloučí se z kyselého roztoku cinkem. 
Zbytek v kyselině sirkové nerozpustný roztápí se s klejtem olověným, potaši, 
sodou a křídou, čímž dobude se slitiny olova se zlatém, z kteréžto dobývá se 
hnáním posledního kovu.

Některé chudé rudy, z nichž nevyplácí se dobývání zlata ryžováním aneb 
roztápěním, lze přivesti způsobem P/aftnerouýn? k užitkům. Způsob tento jest 
následující: R u d y  praží se s prvu dokonale, aby zbavily se veškeré síry a arsénu, 
pak dávají se do dřevěných, uvnitř vysmolených nádob, v nichž podrobují se 
účinku plynného, kyseliny solné mytím zbaveného chlóru. Chlórem změní 
se zlato na chlorid, kterýž odstraní se důkladným vymýváním kyzů. Způsob 
tento provádí se v slezském městě Reichensteinu na veliko. Zlato dobývá se 
zde ze zbytků, povstavších při dobývání arsénu, ježto zde nacházejí se 
u velikém množství na haldách, byvše drahný čas prosty všeho užívání; zbytky 
tyto drží v centu li24 až 1 8 lotu zlata. . Z chloridu zlatového sráží se siro
vodíkem sirník zlatový; tento scezuje se, suší se a praží se po té v kelímku, 
by zbavil se síry. Zlato toto přetápí se posléze s boraksem. Známoť ještě 
více jiných způsobů, jimiž lze zlato z kyzů za mokra dobývati; způsoby tyto 
zakládají se vesměs na tom, že zlato slučuje se s chlórem na rozpustný chlorid 
zlatový, jenžto mytím se vybavuje.

Někdy dobývá se zlata z písku též roztápěním, jelikož povstává ryžo
váním větší neb menší ztráta tohoto drahokovu, podlé toho, jak svědomitě 
práce ta se provádí. K tomu konci roztluče se písek pozorně ve stoupech, 
aby se uvolnily i částečky, dovnitř vrostlé. Pak roztopí se prášek zlatonosný 
s přiměřenými přísadami a zlato sestředí se z roztopeniny v jiné hmotě, kteráž 
hromadí se nejdoleji, jsouc nejtěžší. Podobným způ obem vyrábělo se zlato 
z písku v Sibiři. K tomu konci roztápěl se písek s vápnem a kysličníkem 
železitým ve vysoké peci. Kyselina křemičitá spojí se se zásadami těmito na 
snadně roztopitelnou strusku, kdežto zkověné železo sloučí se se zlatém a shro
máždí se pod struskou. Zlatonosná litina rozpouštěla se v kyselině sirkové, 
čímž utvořil se síran železnatý a zlato se zůstavilo co nerozpustný prášek. 
Jelikož rozpouštění železa v kyselině sirkové bylo velmi nákladné a drahé, 
a skalice železná nenalezla v tamějších krajích dostatečného upotřebení, 
upustilo se od způsobu toho. Později počali též roztápěti zlatonosnou litinu 
s olovem, čímž dobyli olova rudného, z něhož vylučovalo se zlato hnáním,
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Tím způsobem dobylo se z písku 87kráte více zlata, nežli pouhým ryžováním. 
Přece však i ten způsob má nemalých obtíží, pročež zřídka jeho se užívá.

Oddělování zlata od stříbra. Zlato, způsoby předchozími dobyté, drží 
v sobě vezdy stříbro, někdy též platinu, iridium, měd, železo a j. v. Jestliže 
zlato drží toliko V 200  těchto kovů, není již v té míře tažné a kujné co zlato 
čisté; třeba tudíž veškeré zlato, nechť již bylo v rýžích neb z hor dobyté, 
zvláštním způsobem zbaviti všechněch přimíšenin. Nejčastěji a téměř vždycky 
dlužno oddělovati zlato od stříbra k němu přimíšeného. K tomu cíli vede 
mnoho různých cest, neboť lze oddělování ono provesti buď za mokra, 
buď též za sucha. Oddělování za mokra provádí se pomocí kyselin, ješto 
stříbro rozpouštějí a zlata se nedotýkají, aneb stříbro v nerozpustný chlorid 
převádějí a zlato rozpouštějí. Za mokra lze dobyti zlata nejčistšího, kdežto 
za sucha ztrácí se zhusta větší množství drahého kovu tohoto.

K oddělování zlata od stříbra za mokra slouží buďto kyselina sirková — 
affinování, aneb kyselina dusičná — kvartace, aneb posléze královská lučavka. 
Má-li se jedním neb druhým způsobem tímto slitina zlata se stříbrem vzdělá- 
vati, třeba, by všecky kovy neušlechtilé byly odstraněny ze slitiny; po té dlužno 
hleděti ktomu, aby slitina držela dostatek stříbra, jelikož by jinak zlato malou 
čásť stříbra obalovalo a před účinkem kyseliny chránilo. Vzdělává-li se tudíž 
slitina zlatém bohatá, u př. zlato z Kalifornie, třeba ji roztopiti s takovým 
množstvím stříbra, aby povstala slitina, držící na 1 částku zlata 2 V2—3 č. 
stříbra; větší mnoství stříbra není práci té na ujmu, neboť dobývá se zlata 
i z mincí stříbrných, ježto drží v 10.000 částí slitiny toliko 1 až 2 č. zlata. 
Slitina zlata se stříbrem, dříve nežli se rozpouští, zrní se, aby byla, pokud 
možná, rozdělena. K tomu konci roztápí se zlatonosné stříbro v litinových 
kelímcích a lije se z těchto do studené vody. Yoda nachází se v kotlíku 
měděném o dvojnásobném dně; vnitrné dno má u prostřed otvor a jest po
hyblivé; vodou se ustavičně míchá, čímž jednotlivé kapky slitiny záhy tuhnou 
a ubírají se kruhovitým otvorem ve dně pohyblivém, spadávajíce na dno druhé.

Affinování. K rozpouštění stříbra v kyselině sirkové slouží buďto křivule 
platinové, železné kotle aneb porculánové misky. Rozpouštění stříbra v kyse
lině sirkové v křivůlích platinových zavedl r. 1802 francouzský lučebník ďArcet. 
Platinové nádoby jsou zdola umístěny v obalu litinovém, kterýžto jest v peci 
zasazen a stýká se přímo s ohněm. Do kotlíku platinového dají se zrnka 
slitiny zlatonosné, pak asi třikráte větší množství sehnané kyseliny sirkové. 
Kotel pokryje se kloboukem, z něhož vede roura do studené vody, ješto na
chází se v olověné nádobě, z kteréž vyvádí jiná roura nezhuštěné páry do 
komína. Po třech hodinách rozpustí se všechno stříbro; přestává se pod 
kotlem topit a tekutina zředí se kyselinou sirkovou, aby zlato snadněji se 
usazovalo. Když zlato se usadilo, stáhne se čirá tekutina násoskou do olo
věné nádoby, zlato vaří se několikráte s menším ještě množstvím kyseliny sir
kové, aby odstranilo se všechno stříbro. K affinování užívají v Paříži, Frank
furtě, Hamburku, Kremnici a Petrohradě též železných kotlů. Tu třeba patřiti 
nato, by železo bylo výtečné jakosti, pokud možná jemnozrné a bublin prosté. 
Železné kotle jsou velmi trvanlivé a laciné. Na Harcu užívají porculánových 
nádob k affinování. Jestli drží zlato vedlé stříbra též platinu v sobě, třeba 
je roztápěti se salnytrem, čímž platina se okysličí na kysličník platičitý 
a vchází do strusky. Ve strusce nachází se však též nemalé množství zlata, 
kteréhožto následovně se dobývá: Strusky rozbíjí se, míchají se s klejtem, 
vinným kamenem, sodou a skelným práškem; smíšenina zavlaží se vodou, 
suší se a vnáší se po malých dávkách do žhavého kelímku z kujného železa. 
Tu sloučí se platina a zlato s olovem, kteréž se odhání, zbytek se zrní a roz
pouští se v lučavce královské, z kteréhožto roztoku srazí se zlato síranem 
železnatým, sraženina scedí se a ze zbývajícího chloridu platičitého srazí se
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platina železem. Ze síranu stříbrnatého přivádí se stříbro posléze následu
jícím způsobem k užitku: Síran stříbrnatý rózředí se v olověně nádobě vřelou 
vodou, roztok přivádí se parou do varu a po té pověsí se do něho proužky 
plechu měděného; stříbro sráží se co šedý prášek a měď se rozpouští. Stříbro 
vymývá se na olověném, plátnem pokrytém sítě, vodou, lisuje se ve vodném 
lisu, suší se a roztápí se v litinových kelímcích. Roztok síranu měďnatého 
čili skalice měděné odpařuje se, až počínají se usazovati hráně soli této, louh 
matičný, sestávající z kyseliny sirkové, shání se v olověných a posléze v plati
nových pánvích a slouží k rozpouštění nového množství stříbra.

Kvartace liší se od affinování v tom, že stříbro rozpouští se v kyselině 
dusičné. Jelikož jest kyselina tato velice drahá, přestalo se na pevnině 
evropské užívati kvartace; způsobem tímto přivádí se stříbro zlatonosné toliko 
ještě ve Filadelfii a v Londýně k užitku. Ve Filadelfii roztápí se zlato s dvoj
násobným množstvím stříbra; slitina tato pak se zrní. Zrnka tato polijí se 
v hrncích z kameniny lučebně čistou kyselinou dusičnou a zahřívají se s touto 
asi po pět hodin. Hrnec stojí v dřevěných, uvnitř plechy olověnými vylože
ných kádích, ješto jsou na polo vodou naplněny, kterážto zahřívá se parou, 
obíhající v rouře, umístěné na dně kádě. Každou hodinu míchá se jedenkráte 
tekutinou dřevěnou lopatkou; v noci nechává se tekutina tiše státi. Druhého 
dne stáhne se zlatou násoskou roztok dusičnanu stříbrnatého do velké jímky, 
kdež smíchá se se solí kuchyňskou, jíž stříbro srazí se co chlorid stříbrnatý. 
Aby zlato zbavilo se všeho stříbra, zahřívá se ještě jedenkráte po pět hodin 
s kyselinou dusičnou, čímž čistění se uk-ončí. Na 1 lib. zlata počítá se 4 ‘/2 lib. 
kyseliny dusičné. Ve Filadelfii spotřebují každé dva dni 13.000 liber lučebně 
čisté kyseliny dusičné. Zlato promývá se ještě, suší a lisuje se, posléze roz
tápí se. Chlorid stříbrnatý promývá se a zkovuje se v olověné nádobě cinkem. 
Stříbrný prášek vzdělává se dále jako zlato. Oddělování zlata od stříbra 
lučavkou, kyselinou dusičnou, bylo prý již Arabům známo.

Oddělování zlata od stříbra lučavkou královskou provádí se toliko tehdy, 
drží-li zlato velmi málo stříbra v sobě. Na místo čisté lučavky královské užívá 
se smíšeniny z čílského ledku (dusičnanu sodnatého), soli kuchyňské a kyse
liny sirkové, čímž předchází se drahé a obtížné výrobě kyselin. Rozpustný 
chlorid zlatový scedí se od nerozpustného chloridu stříbrnatého; prvý rozloží 
se síranem železnatým, druhý cinkem. Zlato sražené drží něco stříbra, jehožto 
se zbavuje, taví-li se se síranem sodnatým.

Oddělování zlata od stříbra za sucha zakládá se na tom, že stříbro 
slučujíc se s některými hmotami, vchází do strusky, kdežto zlato nemění se 
účinkem těch hmot. Způsoby oddělování stříbra za sucha jsou velmi ne
dokonalé, pročež za naší doby nikdež více se jich neužívá.

Oddělování zlata od stříbra surmouprovádí se následovně: Slitina držící 
as polovici zlata, smíchá se s dvojnásobným množstvím surmy; smíšenina tato 
roztápí se v kelímku tuhovém a lije se po té do kadlubu válcovitého. Ochladnuvši 
rozdělí se hmota ve dvé vrstev, zpodná sestává ze zlata sehnaného v antimonu, 
svrchná, jež slově plachmal,jest smíšenina ze sirníku stříbrnatého a antimo
nového. Udeří-li se kladivem na slitinu, oddělí se snadně obě vrstvy. Svrchná 
vrstva přetápí se několikráte, pokud usazuje se ještě zlatý králík. Zlato anti
monové roztápí se pak před dmychadlem, čímž antimon se okysličuje a od- 
těkává, kdežto čisté zlato zbývá. Plachmal roztápí se s klejtem olověným 
a železem, čímž utvoří se sirník železnatý, kdežto olovo slučuje se stříbrem 
na olovo rudné, ješto se odhání.

Podlé Pfannenschmiedova způsobu oddělovalo se druhdy tolikéž veliké 
množství zlata od stříbra. K tomu konci slitiny stříbrem bohaté zrnily se, 
zrnka míchaly se se sirou a roztápěly se v žhavém kelímku as hodinu, pak 
přidalo se do každého kelímku něco klejtu olověného. Účinkem síry na sli
tinu utvořil se sirník stříbrnatý; když tento přišel s klejtem ve styk, shořela
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čásť síry a olovo sloučilo se se stříbrem. V kelímku utvořily se dvě vrstvy, 
jedna drží v sobě největší čásť stříbra, a druhá všecko zlato. Zlatém bohaté 
králíky zrnily se, roztápěly se opět se sirou a klej tem, čímž v nich sestředovalo 
se ztato, jež pak snadně oddělovalo se od stříbra kvartací neb affinováním. 
Plachmal, zlata prostý, sestával ze sirníku stříbrnatého a olovnatého; hmota 
tato roztápěla se s železem, a olovo rudné, jehož tak získalo se, odhánělo se.

Druhdy oddělovalo se zlata od stříbra též tak, že slitina rozválela se na 
> tenké plechy, ješto nakládaly se střídavě s vrstvami prášku, sestávajícího ze 

soli kuchyňské, žíhané skalice železné, moučky cihlové a kamence, do kelímku, 
v němžto se slabě žíhaly. Tím způsobem měnilo se stři >ro vyvíjejícím se 
chlórem na chlorid stříbrnatý, kterýž hromadil se v cihlové moučce, kdežto 
zlato zbývalo.

Vlastnosti zlata. Čisté zlato, jakovéž jen zřídka kdy spatřujeme, jelikož 
zlato dukátové, šperkové a j. v. není čisté, nýbrž slité s kovy cizími, má 
zvláštní krásnou žlutou barvu a skvělý lesk kovový. Jest mimo platinu kov 
nejtěžší, ano váží 19'2krát více než rovný objem vody. Jest o něco měkčí 
stříbra a téměř tak měkké co olovo. Zlato jest v té míře tažné, že dá se 
z něho utvořiti drát tak tenký, že 500 stop jehp váží toliko zrno. Zlato
dá se roztepati na lístky, jichž 370.000 jest teprvé jeden palec ztlouští;
jedno zrno zlata, byvši vytepáno, může rozkládati se v ploše 50*75 čtverečných 
palců veliké. Reaumur pozlatil stříbrnou hůl a vytáhl ji po té v drát, kterýžto 
byl nad míru tenký, avšak přece všudež stejně pozlacený; zlato tvořilo pak 
na něm vrstvu V^ooo-ooo palce ztlouští. Zlato neslučuje se přímo s kyslíkem, 
nemění se tudíž ve vzduchu suchém neb vlhkém; nerozpouští se v kyselinách, 
vyjímajíc lučavku královskou, ani v žíravinách. Neslučuje se za sucha se sirou, 
pročež neztrácí lesku ve výparech sirovodíkových, jimiž stříbro černá. Jód ne
slučuje se přímo se zlatém; bróm a chlór rozpouštějí je však již za poměrů
obecných, měníce je v bromid neb chlorid zlatový. Nejlepší rozpustidlo zlata
jest lučavka královská, vyvíjející chlór. Zlato vede ze všech kovů nejlépe elek
třinu a teplo. Zlato roztápí se při bílém žáru teplotou 1 .102° C. Roztopené 
zlato jest barvy modravé zelené. V plamenu vodíkovém mění se tenký drát 
zlatový v páry. Roztopené zlato stahuje se tuhnouc velice, pročež nehodí se 
k slévání do kadlubů. Kterak lze zlato poznati? V písku vtroušené šupinky 
zlaté prozrazují se snadno již svou barvou; jinak to při zlatě vrostlém neb 
v kyzech se sirou sloučeném, kdež jest poznání jeho již mnohem nesnadnější, 
neboť tu je může toliko zkušený lučebník objeviti. Mají-li se různé hmoty na 
zlato skoumati, třeba je rozmélniti dříve na jemný prášek. Bylo-li zlato vrostlé, 
nikoli sloučené s hmotou horniny, možná je objeviti v prášku tomto již jedno
duchým plavením; z množství zlata lze pak snadno posuzovati, bude-li ryžo- 
vání s užitkem čili nic. Pakli má se objeviti, zdaž kyzy různé a jiné sirnaté 
sloučeniny drží v sobě zlato, třeba prášek rozmanitých rud těchto prvé pra
žiti na střepu porculánovém neb hliněném, až všecka síra se spálila neb od
tékala; po té dlužno prášek rudný politi královskou lučavkou a ostaviti delší 
čas působení této hmoty na teplém místě; pak odlije se čirá tekutina od 
zbytku nerozpustného a odkuřuje se pozorně do sucha. Zbytek suchý drží 
pak veškeré zlato, jež snad bylo v rudách obsaženo, sloučené s chlórem. 
Abysme objevili důkladné veškeré množství drahokovu toho v tomto zbytku, 
polejeme jej vodou, roztok vodný procedíme a smícháme s roztokem síranu 
železnatého, čímž zlato vyloučí se co hnědá sedlina. Byl-li roztok zlatový 
přílišně zředěn, povstane sraženina tato po delší době. Hnědý prášek zla
tový roztápí se po té v plamenu dmuchavečném, čímž utvoří se kulička zlata, 
již poznáváme podlé barvy a tíže její co drahokov hledaný. Z váhy prášku 
kyzového a váhy zlata sraženého snadno shledáme poměr, v jakémž ruda 
zlatém bohata jest.
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Užívání zlata. Z neocenitelných vlastností zlata sluší především jmeno
vati jeho vzácnost, neporušitelnost, krásnou barvu a skvělý lesk, ješto zjednali 
kovu tomuto znamenitého upotřebení k hotovení penízů. Zlato jest měřítkem, 
podlé něhož porovnává se cena všech věcí. Kterak penízy z něho se hotoví, 
o tom pojednáme ve zvláštním odstavci. Ješitnost obrala sobě zlato za hmotu 
nejvýteěnější k všelikým šperkům, okrasám, ješto zdobí bohaté. Výtečné vlast
nosti železa a mědi umožnily všeobecné užívání kovů těchto v průmyslu; bez 
kovů těchto a mnohých jiných nemohly by řemesla a umění se obejiti, any 
jsou hmotami nenahraditelnými a spotřeba jich zakládá se na skutečném 
a nutném užívání jich. Jinak má se věc ta při zlatě. Zlato samo sebou ne
poskytuje takového užitku, co kovové jmenovaní. Málo známot případů, kde by 
nedalo nahraditi se v průmyslu, kdež mimo to zřídka pro neobyčejnou vzác
nost svou se užívá, kovy jinými. Avšak nádhera a bohatství vymáhají pří
znaku nějakého, jenžto by jich hoden byl a tu zlato nebude nikdy kovy jina
kými předstiženo. Moc a vláda šatí se v roucha zlatá, zdobí se šperky pře
krásnými z téhož kovu a přece kov tento nečiní nikterakž v těchto případech 
hmotou svou k zvelebení průmyslu a práce neb k zušlechtění ducha lidského! 
Zlato mělo přece však ohromný vliv na vývoj společnosti lidské. Ano bylo 
prvý kov, jenž lidem přišel do rukou, seznali tito na- něm přemnohé podivu
hodné vlastnosti, jež označují kovy, u vysoké míře a dokonalosti. Později, 
když seznali lidé mimo zlato ještě jiné kovy, snažili se převesti tyto na 
vzácné zlato. Nikdy se jim nezdařila práce ta. Avšak tajemné činění lidí 
těchto nezůstalo přece bez ovoce nějakého. Seznali na dráze té hojně různých 
látek, přesvědčili se o působení jedněch na druhé a znenáhla vyvinul se 
z tajemného blouznění jich nový květ ducha lidského — chemia novověká. 
Bez zlata by věda tato snad ještě byla v začátcích nepatrných. Společnost 
lidská děkuje zlatu též mnohé krásné ovoce. Zalidnění krajů nejvzdálenějších, 
hrozných a pustých, nebylo by možné bývalo, kdyby nebylo zlato tam při
lákalo několik dobrodruhů. Žízeň po zlatě, když jakž takž se nasytila, rýže 
zlaté když se přebraly, tut nezbývalo osadníkům, jižto krajinu si oblíbili, než 
toliko vzdělávati půdu, provozovati různé živnosti a řemesla, aby netrpěli ne
dostatku věcí těch, kterýchž pohodlí a nádhera vymáhá.

Zdálo by se, podlé předchozího soudíc, že spotřeba zlata jest nepatrná, 
ano zlato, jež nachází se v penízích neb špercích, není nikterakž z oběhu 
ztraceno, nýbrž přechovává se jako každá drahá a cenná věc. Přece však 
pohltí průmysl do roka nesmírné množství toho drahokovu k pozlacování pře- 
různých věcí. Nejvíce zlata spotřebují v továrnách na porculán a lepší hliněné 
zboží. Každý, byt i sebe chudší byl, přeje si míti cos zlatého, a hle průmysl 
vyhoví každé touze takové, poskytne každému za skrovný peníz úhledné 
zboží, povlečené teničkou vrstvou zlata. Nemenší množství spotřebují zlato
tepci k vyrábění zlata listěného. Zlato listěné pak nachází upotřebení ve ve
likém množství řemesel a živností, odívajíc předměty, zhotovené z látek laci
ných, v skvělý háv zlatý. Nesnadno říci, co za naší doby se nepozlacuje. Něehť 
pohledneme jen podlé sebe, tut zajisté utkví hled náš na mnoha místech, 
nalezaje zde onde cetky zlaté. Nesmírné množství zlata vytahuje se na drát 
teničký, jenž pak setkává se v různé látky ozdobné. Veškeré zlato toto ztrácí 
se z oběhu. Neotevře-li se světu za několik let, až budou zlaté rýže vyčerpány, 
nové Eldorado, pocítíme v brzké době značný nedostatek zlata. Což spotřebo
valo se zlata k účelům lékařským, daguerrotypickým a jiným? Lékaři slouží 
nyní zlato zřídka, vyjímajíc případ, kdy bývá za práci a snažení své kovem tímto 
odměňován.

Slitiny zlata. Zlato čisté jest příliš měkké, pročež zlato k penězům, šperkům 
a nádobám slévá se vždy se stříbrem nebo s mědí měrou zákonem ustanovenou. 
Jednota váhy zlata jest hřivna; tato dělí se na 24 karaty akarat na 12 zrn. 
Míšení zlata s přísadou slově karatování, jež jest bílé (se stříbrem) a červené

J a h n o v a  Kronika práce. Díl IV. 3 3



258

(s mědí). Pojmenování slitin jest pak podobné jak řečeno u stříbra; zlato 
1-'karátové drží v sobe lb karatů zlata a ti karatů přísady atd. Podle množ
ství přimíšeného kovu jest barva slitiny buď tmavější neb světlejší; mnoho 
mědi činí slitinu červenou, mnoho stříbra žlutou neb bílou. Ve Francii, Belgii, 
Rakousku a Itálii, kdež jest zavedena desetinná soustava měr a vah, dělí se 
jednotka váhy zlatové na tisíciny. Mluví-li se o itíkaratovém zlaté, vy
rozumívá se tím slitina zlata, držící toliko 1tí částí kovu toho a 8 č. stříbra 
neb mědi; čísla tato jsou nepohodlná, jelikož se k nim mnohdy zlomky při
pojují, kteréž činí počet obtížný, pročež vyjadřuje se raději, mnoho-li zlata na
chází se v tisíci částech slitiny, což činí počet přehledný a neobyčejně jedno
duchý. Ve Francii skládají se zlaté penízy z 900 částí zlata a 100 č. mědi, 
tudíž jsou 900/]000 ové (21 karatů, 7 zrn), pruské Friedrichsďory jsou 902/l0ooové 
(21 karatů, 8 zrn), dukáty rakouské 9s9/l0oo ové (23 karaty, 9 zrn). Nádoby 
a šperky zlaté mají ve Francii 3 stupně: 7AO/1000 , 840/i0oo a B20/iooo) přičemž 
jest dovolena úchylka 3/to0o- řJ nás máme číslo I. 315/100oové (7 karatů, 7 zrn); 
číslo II. 54i/ioooOvé (13 karatů, 1 zrno) a číslo III. ,6710ooOvé (18 karatů, 5 zrn). 
Zlato ryzí drží v sobě vezdy stříbro, pročež nachází se, jestli užilo se tohoto 
zlata ihned k robení slitin s mědí, ve slitině též něco kovu toho; zákon po
važuje stříbro toto co měď. Slitiny zlatém bohaté podržují dlouhou dobu, 
takřka věčně, krásnou barvu a skvělý lesk svůj; slitiny, v nichž měd pře
vládá, ztrácejí užíváním lesk, stávají se špinavé, což pochází od mědi okysli- 
čené. Jestliže omýváme věci takové sehnaným čpavkem, nabývají opět prvot
ného lesku.

Veškeré slitiny zlaté, nacházející se v obchodě, jsou podrobeny zevrubné 
zkoušce, jíž určí se pravá jich hodnota, aby obecenstvo nebylo šizeno. Aby 
seznala se jakost a hodnota předmětů zlatých, užívají průbéři ,
rovněž jak při slitinách stříbrných. Jelikož vezdy třeba hleděti k tomu, že 
slitiny zlaté mohou držeti, byt i malou toliko součást, stříbra, třeba je slou
čiti s jistým množstvím stříbra v té době, kdy se kapelují a rozpustiti králíka 
zbyvšího v kyselině dusičné. Tím způsobem zbaví se slitina stříbra, čímž zbývá 
čisté zlato. Měli bysme zkoušeti u př. zlaté penízy francouzské. Když kapela 
jest rozžhavena na stupeň 30 až 32 dle Wedgwooda, dá se do ní 7 gramů 
čistého olova, a když toto bylo se roztopilo, přičiní se 1/2 gramu zlata 
a 1‘35 gr. čistého stříbra; oba kovy jsou zavinuty do kornoutku papírového. 
Nyní pozorujeme tytéž výjevy, jakož při kapelování slitin stříbrných. Když 
kapelování se známým již způsobem skončilo, vezme se králík kovový, roztepe 
se na nákově kladivem, rozžhaví se do červena a válcuje se na plech, pokud 
možná tenký, pak rozžhaví se plíšek tento a svine se do kornoutku. Po té 
dá se svinutý plíšek do skleněné lahvičky, polije se kyselinou dusičnou (22°); 
nádobka zahřívá se do varu kyseliny asi po 22 minut, pak odleje se čirá teku
tina a nahradí se sehnanější kyselinou dusičnou (32°) a zlatá slitina vaří se 
opět s lučavkou touto po 10 minut; na to odlije se i roztok tento, zlato omývá 
se vodou destilovanou. Posléze naplní se lahvička vodou, obrátí se a obsah její 
vlije se do kelímku hliněného, jenžto dá se na horký popel, kdež odkouří se 
voda; pak umístí se kelímek do mufle, kdež zlato se roztopí. Kelímek nechá 
se vystydnout a zlato se zváží. Ke zkouškám takovýmto béře se vždy toliko 
J/2 gramu slitiny zlaté; avšak množství olova a stříbra spravuje se podlé různé 
hodnoty slitin. Stříbra dlužno přidati asi třikráte tolik, mnoho-li domníváme 
se, že slitina zlata drží; množství olova spravuje se podlé množství mědi. 
Obyčejně užívají se následující poměry:

Pro %  gramu slitin následných béře se stříbra a olova
1. Pro penízy 900/, 000 ové . . . . .  1-35 gr. 7 gr.
2. Pro zlato 990/10ooové ................P35 „ 4 „
3. Pro zlato 750/10Oo ° v é ................1-35 „ 10 „
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Zhusta posuzují obchodníci a zlatníci přiblížené hodnotu slitin zlatých 
zkouškou na kameně prfihéřském. Na kameně tomto učiní slitinou čáru; pak 
zavlaží ji perem, namočeným do tekutiny, složené z 25 částí destilované vody, 
38 č. lučavky 37stupňové a 2 č. kyseliny solné 22stupňové. Tekutinou touto 
rozpustí se z čárv toliko měď; pak usuší se poněkud místo zavlažené a po- 
zoruie se barva čáry. Když jest zlatník zkušený, poznává dosti přiblížené 
hodnotu slitiny podlé zelené barvy, světlejší neb temnější, jakouž přijímá 
kyselina a podlé šířky čáry zbyvšího zlata. Když není zlatník ještě v té 
míře zkušený, činí mnohé porovnávající zkoušky s různými slitinami, jichž 
hodnota jest známa. Slitiny tyto chovají zlatníci v podobě jehel. Zlato, jež 
se zkouší, jest pak téže hodnoty co zlato jehly, jestli čára jeho podobá se 
čáře jehly. Zlatníci mají jehly ty spojené v hvězdu; obyčejně užívají jehel 
o zlatě: 583-, 625-, 667-, 708- a 750tisícovém. Na kameně průbéřském po
znává se též, je^t-li slitina skutečně ze zlata, neb jest-li falešná. Falešné 
zlato dává čáru červenou, kteráž zmizí, byvši zavlažena několika kapkami 
lučavky.

Mědí nemění se barva zlata; ona se jí toliko sesiluje. Aby se dodalo 
slitinám různým pěkné barvy zlatové, vyvařují se předměty z nich zhotovené, 
totiž zbavují se na povrchu přebytečné mědi. K tomu konci zahřívají se do 
temného žáru červeného a smáčejí se po té v zředěné kyselině dusičné, aneb 
pokrývají se smíšeninou ze salnytru, kamence, soli kuchyňské a vody a osta- 
vují se jejímu účinku po čtvrt hodiny. Tu uvolní se činěním různých těchto 
tří látek jedněch na druhé chlór, kterýž rozpouští s povrchu měď a zlato; 
poslední kov brzy však sráží se opět a pozlacuje předmět na povrchu; 
předmět po té ještě se leští, aby nabyl příjemnějšího vnějšku.

Zlato Mstěné. Nesmírná tažnost zlata zjednala kovu tomuto užívání 
k robení plechů a drátů nad míru jemných. Nejčastěji mění se zlato tepáním 
v jemné lístky, ježto slouží zvláště k pozlacování mechanickému. Umění 
zlatotepecké bylo provozováno již v šerém dávnověku. Největšího zdokonalení 
dosáhlo záhy n starých Egyptčanů, neboť, pozorujíce překrásné ozdoby, vyro
bené ze zlata listěného, na rakvích thébských mumií, obdivujeme se i nyní 
neobyčejné dovednosti tohoto průmyslného národa. Řekové užívali zlata Mstě
ného k zdobení prací řezbářských a k okrašlování vnějšku budov asochvsvých. 
Římané pozlacovali stropy a stěny chrámů, ano i příbvtků svých. Římský 
básník Lucrecius porovnává zlato Mstěné s pavučinou a Martial vypravuje, že 
iest lehčí dýmu. Zmínili isme se již o náramné tažnosti zlata. Zrno zlata 
lze vvtepati na plech, jehožto povrch měří 57 palců čtvercových; plech tento 
iest pak 1/,B7.onn palce ztlouští, tudíž jest asi 1200kráte tenčí psacího papim. 
Když bysme položili 367.000 lístků zlatých na sebe, dosáhly by toliko výši 
jednoho palce, kdežto totéž množství archů papíru nad sebou položené bylo bý 
sto stop zvýší! Pro obecnou potřebu tepá. se zlato toliko na tloušť XUA 
až Voon-oon palce. Podlé barvy, jakouž chceme by látky měly, beřeme bud 
zlato čisté, neb různé slitiny kovu toho s mědí neb stříbrem k vytepání. Zlato 
Mstěné hotoví se tímtéž způsobem jako stříbro Mstěné.

Zlato liie se prvé na cány 3/4 palce zšíří, ježto se kují a válcují. Plechy 
zlaté jsou pak 1/fino palce ztlouští a krájejí se na pruhy, ješto se vytepávaií. 
K tomu konci položí se asi 160 takových pruhů na sebe a umístí se do 
formy sestávající z listů pergaménových, nad sebou uložených; mezi dva Msty 
pergamenové položí se vždy jeden list zlatý, forma vstrčí se pak do pouzdra 
ze silného pergaménu a položí se na balvan žulový, kdež na ni činí as 17 liber 
těžké kladivo, při čemž zlatotepec formu neustále obrací. Když tepání dálo se 
as 20 minut, mají lístky zlaté téměř týž povrch, co Msty pergaménové. Forma 
se rozdělá, každý lístek zlatový rozkrájí se na čtyry stejné díly, jež přichá
zejí do jiné formy sestávající z blanek zlatotepeckých; zlatý lístek umístí se

33*
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vždy mezi dvě takové blánky. Forma tepe se do té doby, až jsou lístky zlaté 
s povrch blanek; to trvá obyčejně dvě hodiny. K tomu cíli slouží lehčí kla
divo, vážící 9 až 10 liber. Po té kadlub opět se rozebeře, zlaté lístky se 
vyndají a rozdělí se ostrou hranou rákosu opět na čtyry stejné částky. Na
budeme takto 2400 kusů, ješto dávají se do třetích forem a sice přijde do 
každé SOOplíšků. Formy tyto sestávají z nejjemnějších blanek zlatotepeckých. 
V těchto formách roztepávají se lístky opět, kterážto poslední práce jest nej
obtížnější. Dokonalost zlatých lístků závisí jednak od dobroty blanek, jednak 
též od umělosti zlatotepcovy. K roztepávání tomuto slouží kladivo 7 liber 
těžké. Po dvouhodinné práci jsou lístky zlaté již jen 1/150-0oo palce ztlouští 
a propouštějí z části již paprsky světelné. Hledíme-li skrz lístky z čistého 
zlata proti světlu, jeví se nám zelené lístky zlaté stříbronosné, propouštějí 
světlo fijalové. Zlaté lístky mají dohromady l90kráte větší povrch, nežli měl 
plech, z něhož byly vytepány. Po skončeném tepání vyndají se lístky pozorně 
z formy a položí se jemnými dřevěnými klíšťkami na kožený polštář, zbaví se 
tuto ostrým dřevem nerovných krajů a dávají se po té po 25 do knížek, jichžto 
listy jsou červeným řezem posypány. Odpadky zlatotepecké obnášejí asi polo
vici upotřebeného zlata. Odpadky tyto se buďto roztopí aneb se míchají s klím 
arabským, nakládají se do lasturek a slouží co pravý zlatý bmvz v malířství 
(or en coquilles). Zlato toto slouží též k pozlacování porculánu.

Pozlacování. Nemalé množství zlata spotřebuje se k pozlacování před
mětů přerůzných. Nejčastěji arcit pozlacují se předměty kovové aneb zhoto
vené ze slitin kovů; mimo to pozlacují se též dřevo, sklo, porculán, kůže atd. 
Zlato dodává těm takovým předmětům pak krásnější barvy, ušlechtilejšího 
vzhledu a někdy též větší stálosti. Většina předmětů nekovových pozlacuje 
se toliko mechanickým způsobem. Zlaté rámy, do nichž zasazují se zrcadla 
neb obrazy, hotoví se následovně: Sprvu připraví se dřevěná, řezbami ozdo
bená lišta k pozlacování; k tomu konci potírá se zředěnou vodou klihovou, 
pomíšenou křídou. Když klih uschl, prohlíží se bedlivě lišt, zdaliž jest pravi
delně klihem povlečen. Po té potírá se 4- nebo 5krátě sehnanější vodou kli
hovou; po každém nátěru suší se pozorně. Dokud jest nátěr měkký, po- 
opravují se dlátem a rydly ozdoby, aby tvary jich byly, pokud možná, ostré. 
Zhusta dají se lištu dva nátěry, aniž by se čekalo, až prvý uschne; z hmoty 
zhoustlé tvoří se ostré hrany. Způsob tento jest velmi rychlý a pohodlný, 
pročež se jeho výhradně v Anglii užívá. Naši pozlacovači dávají 10—12 ná
těrů za sebou, čímž učiní se řezba nezřetelná a vymáhá po té důkladné 
opravy, jižto by nebylo třeba, když by šetřilo se již při každém potírání 
jemnosti a dokonalosti výkresu. Tím způsobem nabývá nátěr neb půda 
tlouštky as 1/16 až Vl2 palce. Půda tato srovnává se a leští se přešličkou 
neb papírem brusířským. Zhusta lisují se ozdoby z hmoty, sestávající z pla
vené křídy a klihové vody a přilepují se pak na lišty. Na půdu vyleštěnou 
vnáší se posléze nátěr, složený z bílé hlíny, kysličníku železitého, tuhy, sádla 
a krve volské; máslovitá hmota tato slově poliment a prodává se v obchodě. 
Smíšenina tato rozdělá se v zředěné vodě klihové a natírá se štětcem. K po
zlacování pak slouží různé nástroje; zejmena kožený polštářík, na nějž položí 
se zlato listěné, ostrý nůž ocelový, jímž krájejí se lístky zlatové na menší 
částky a štětec z chlupů jezevčích, jímž zlato se na předmět klade. Když 
pozlacóvač část lištu vodou zavlažil a zlato v proužky rozkrojil, dotkne se 
proužku takového štětcem svým, prostře jej pravidelně na místě vlhkém a po
kračuje tím způsobem, až pozlatil veškerý povrch lištu. Když list opět uschl, 
leští se broušeným pazourkem neb agatem; místa, jež mají zůstati bezlesklá, 
natrou se hladítkem.

Mají-li se pozlacovati předměty skvostně a bohatě ozdobené, povlekají 
se prvé lněným olejem, v němž byla běloba olověná rozetřena a ku kteréžto
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smíšenině byla přičiněna silice terpentinová, aby tekutina byla řídká; po 10 
až 12 nátěrech olejných usuší se dřevěný předmět a leští se práškem pemzovým. 
Půda tato povleče se po té pokostem, sestávajícím z laky, mastiksu a sanda- 
raku, rozpuštěných v lihu; když i tento nátěr uschl, leští se triplem, roz
dělaným ve vodě. Pozlacováni pak dlužno předsevzíti v síni teplé a prachu 
prosté; půda potře se vařeným olejem lněným, smíšeným s kysličníkem žele- 
zitým a pokryje se zlatými lístky, ježto přitlačují se měkkými štětičkami; 
posléze vysoušejí se lišty pozlacené po několik dní. Aby lišty nabyly pěkněj
šího lesku, poviekají se ještě pokostem, složeným z laky a mastiksu, rozpuště
nými v lihu.

Zlata listéného užívají též knihaři v nemalé míře k pozlacováni hřbetu 
neb ořízky kněh. Hřbety neb desky kněh potírají se sprvu roztokem vyzoviny, 
kterýžto nátěr nechá se uschnout; po té trou se mastným šátkem, načež na
kládají se na ně pozorně zlaté lístky, ježto se posléze přitlačují mosazným 
pístem, v němž jsou okrasy vryty. Jsou-li předměty větší, vtlačují se do nich 
okrasy v lisu pákovém neb šroubovém. Posléze okartáču.e se zlato, jež na
chází se mimo okrasy. Na krajích pozlacují se listy papírové tím způsobem, 
že se sprvu pozorně ořezávají, načež leští se hladítkem řez, jenž byl potřen 
bílkem. Posléze potře se kraj papíru ještě mastným šátkem, načež přiloží se 
k němu zlatý lístek, kterýž leští se pak ještě agatem neb krevelem. Plechem 
zlatým plátují se též různé předměty, kterážto práce provádí se tímtéž způsobem, 
jako plátování stříbrem.

Pozlacováni toto není trvanlivé, nebot zlato není nikterakž ve sloučení 
chemickém s hmotou předmětu, ano přilíná pouze k jeho povrchu. Mecha
nicky pozlacují se někdy též předměty kovové, zvláště litinové, u př. zábradlí, 
ploty, stolice atd., jež byly potřeny barvou ole,nou. Má-li býti pozlacováni 
kovu pevné a trvanlivé, dlužno sloučiti kov tento se zlatém. Pozlacováni 
chemické provádí se v ohni a za mokra.

Nejstarší způsob pozlacováni jest pozlacováni v ohni. K tomu konci 
potírá se" čištěný povrch kovový amalgamou zlatovou, z nížto odstraní se 
rtuť žárem, čímž souvislá vrstva zlata zbývá. K tomuto způsobu pozlacováni 
hodí se nejlépe předměty bronzové aneb zhotovené ze slitiny mědi s niklem 
a cinkem. Amalgama zlatová získá se následujícím způsobem: Zlato zrněné 
neb v lístky roztepané rozžhaví se v kelímku do červeného žáru a vnáší se 
po té do vroucí rtuti; poměr zlata k rtuti budiž 1 : H—8. Rtutí míchá se do 
té doby, až jest všechno zlato rozpuštěno. Vroucí amalgama lije se z kelímku 
do vody; ochlazená amalgama lisuje se pak ve vaku z kože kamzicí, aby zbavila 
se nadbytečné rtuti; rtuť vytlačená drží v sobě ještě zlato, pročež slouží buďto 
k pozlacováni aneb k vyrábění amalgamy zlatové. Pozlacení lne toliko k po
vrchu čistému, tudíž třeba před prací touto.povrch kovový dokonale očistiti. 
Sprvu vypalují se předměty kovové, aby zbavily se tuku. Pak namáčejí se 
do smíšeniny z kyseliny dusičné a sirkové, jížto odstraní se kysličníky a po
vrch kovu stává se bezlesklý. Kyselinami vyhlodávají se na povrchu kovovém 
malé dutinky, v nichž shromážďuje se více amalgamy, pročež bývají předměty 
dlouho mořené též silněji pozlacené. Mořené předměty smáčejí se pak do 
vody, v níž trvají před pozlacováním. Před pozlacováním smáčejí se do vody 
portutovací aneb povlékají se touto; voda tato jest zředěný dusičnan rtuťnatý. 
Rtut sráží se na povrchu kovovém; po té potře se kov amalgamou a vnáší se 
na rošt, pod nímž hoří žhavé uhlí dřevěné. Žárem tímto vypaří se rtut a zlato zbývá 
co tmavohnědá vrstva na povrchu předmětu. Pozlacený předmět vaří se buď 
ve vodě neb v odvaru ze sladkého dřeva a otírá se, aby se očistil. Čištěný 
předmět jest pak barvy zažloutlé. Aby nabyl vzhledu zlatového, potírá se 
hustým roztokem salnytru a kamence, žíhá se v ohni, vymývá se ve vodě 
vařící a suší se; po té leští se ocelovým hladítkem.
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Pozlacování v ohni jest práce nad míru nebezpečná, jelikož se zkracuje 

výpary rtutěnými znenáhla život dělníků. Žíhání předmětů amalgamovaných 
dlužno prováděti v peci větrné, kterážto nachází se ve spojení s vysokým 
komínem. Místo, kdež děje se odpařování rtuti, má býti se všech stran okny 
ohrazeno. Okna tato mají býti, pokud možná, ustavičně uzavřena, toliko 
malá místa mají býti vynechána, aby jimi byl umožněn přístup k předmětu. 
Komín má býti teplý, aby mohl se jím bráti ustavičně proud lehčího vzduchu, 
jímž unášejí se výpary zkázonosné. Lépe by bylo, když by se přestalo užívati 
k pozlacování amalgamy, neboť poskytuje pozlacování galvanické výrobek rovněž 
tak krásný, kterýž mimo to jest i lacinější.

Obraz 81. Pozlacování v ohni.

Pozlacování za mokra. Čištěné předměty, jež mají se pozlatití, namočí 
se do roztoku pozlacovacího, jenž sestává z chloridu zlatového, smíšeného 
s potaši. Do tohoto roztoku pověsí se předměty kovové na mosazných drátech^;
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již za několik vteřin jsou dokonale pozlaceny. Mají-li se pozlatití předměty 
z nového stříbra, stříbra neb platiny, pověsí se do roztoku pozlacovacího na 
činkovem drátě.

Též pozlacují se předměty různé tím způsobem, že potírají se práškem 
zlatovým. IÍ tomu konci smáčejí se lněné hadry do roztoku zlatového, suší 
a spalují se. Popel zbývající žíhá se na misce porculánové, pak rozetírá se 
korkovou zátkou, )(íž po té rozděluje se prášek zlatový po předmětu. Před
měty takto pozlacené dají se velmi pěkně vyleštiti. Způsob tento slově po
zlacováni za studená.

Nejčastěji pozlacují se předměty galvanicky. Galvanické pozlacováni vy
tlačilo z užívání všechny ostatní způsoby pozlacováni. Galvanicky lze pozlaco- 
vati netoliko kovy, nýbrž též předmety dřevěné neb sádrové, když byly tuhou 
potřeny. Nejlépe lze tímto způsobem pozlatiti předměty měděné, ze slitin 
mědéných a předměty stříbrné. Mají-li se pozlacovati jiné kovy, u př. železo 
neb cink, povlékají se prvé galvanicky vrstvou mědi, načež teprvé smáčejí se 
do roztoku pozlacovacího. Nejlepší roztok pozlacovací skládá se z 1 částky 
chloridu zlatového, 10 č. kyanidu draselnatého, rozpuštěných v 200 č. vody. 
K rozkladu toho roztoku slouží články galvanické, sestrojené dle návodu 
Daniellova neb Bunsenova. Aby roztok zlatový držel vždy rovné množství 
zlata, pověsí se na pól kladný plech zlatý, kterýž rozpouští se v té míře, 
v jaké z roztoku sráží se zlato na pólu záporném. Pozlacováni galvanické 
nachází se nyní na vysokém stupni dokonalosti, jelikož lze dáti předmětům 
bud tlustší buď tenší vrstvu zlata, jak si toho právě přejeme; galvanicky lze 
pozlatiti předměty, nechť jsou veliké neb malé, duté neb vypuklé, hladké neb 
kresbami pokryté. Zavedení pozlacováni galvanického v průmyslu jest netoliko 
znamenitou vymožeností vědy, nýbrž i nesmírným dobrodiním pro pozlacovače, 
jižto jsou chráněni před smrtícím účinkem par rtutěných, kteréžto je nad míru 
rychle do hrobu přiváděly. Můžeme tvrditi, jsouce úplně v právu, že věda 
i v tomto případu, jakož i v nesmírném množství jiných, pracovala k blahu 
člověčenstva. Vynálezce způsobu toho jest učenec genevský D elaR ive; o roz
šíření a zdokonalení pozlacováni galvanického učinili se zasloužilými Elkington 
a De Ruolz, továrníci Birminghamští. Blíže jest pojednáno o předměte tomto 
v druhém dílu Kroniky práce na str. 227.

Sloučeniny zlata. Zlato rozpouští se jediné v královské lučavce; v roz
toku tomto nachází se pak co chlorid zlatový. Sloučenina tato vyhraňuje se 
v pěkných žlutých, poněkud načervenalých jehličkách; když jest úplně sucha, 
tvoří tmavě rudý prášek. Má chuť svraskavou, hořkou, velmi nepříjemnou; 
jest velmi nestálá, jelikož již paprsky slunečné ji rozkládají, vylučujíce z ní 
zlato. Všechny látky, kteréžto mají mocnou slučivost s kyslíkem neb chlórem, 
rozkládají tolikéž tuto sloučeninu. Látky takové jsou vodík, uhlík, kostík, 
veliké množství kovů, kyselina siřičitá, soli železnaté, cínaté, rtutičnaté, látky 
ústrojné a j. v; hmoty tyto vylučují z chloridu zlatového zlato bud co prášek 
načernalý neb zahnědlý, bud co prášek krásně nachový. Látka, kterouž na- 
zývají průmyslníci purpur Kassiův, jest sraženina, kteráž povstala účinkem 
smíšeniny chloridu cínatého a cíničitého v zředěný roztok zlatový. Sraženina 
tato skládá se z růžových, fijalových neb nachových klků, jižto jsou rozpustné 
ve čpavku. Lučebníci považují látku tuto co sloučeninu podvojnou, z cíničitanu 
zlatnato-cínatého složenou, ačkoliv není o vnitrném složení látky této nic jistého 
na světlo vynešeno. Purpurem Kassiovým barví malíři sklo neb porculán pře
krásně nachově, růžově neb fijalově. R. 1668 pozoroval Ondřej Cassius, lékař 
Curyšský, že, ponoří-li se deska cínu do roztoku zlatového, sráží se prášek 
nachový. Cassius choval výrobu svého purpuru co tajemství; teprvé syn 
Cassiův uveřejnil r. 1681 výrobu sloučeniny této, daje jí jméno, jakýmž nyní 
ještě se označuje. Známeť velmi mnoho různých způsobů, podle nichž lze
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dobyti látky této. Zlato rozpustí se v lučavce královské a roztok tento zředí 
se vodou, aby byl barvy slaměné. Do téže lučavky královské, v níž zlato se 
rozpouštělo, ponoří se tenký plech cínový, a nádoba s lučavkou a plechem 
umístí se do prostoru studeného. Když rozpustily se zlato i cín, odlije se 
čirá tekutina z nádoby, v níž cín se rozpouštěl, od černého zbytku, a lije se 
po kapkách do roztoku zlatového. Ihned jeví se sraženina nachová, kteráž 
po té propírá se vřelou vodou, načež nabývá barvy starého vína. Purpur 
Kassiův poskytuje s různými tavidly velmi krásné barvy na porculáně a skle.

Chloridem zlatovým barví se kůže rychle hnědě neb nachově, kterážto 
barva jest nezrušitelná. Chlorid zlatový rozpouští se v lihu a étheru. Když 
mícháme vodný roztok jeho s étherem, odejímá látka poslední vodě všechen 
chlorid zlatový, což poznáváme podlé toho, že voda stává se bezbarvou. 
Guyton de Morveau používal roztoku toho k pozlacování železa a oceli. K tomu 
konci zahříval mírně předmět, jejž pozlatití chtěl, po té potřel jej štětcem oním 
roztokem zlatovým. Ether okamžitě se odkouřil a zanechal zlato co vrstvu 
nad míru tenkou. Pozlacení toto není trvanlivé.

Smíchá-li se zředěný roztok zlatový s roztokem sirníku draselnatého, 
srazí se sirník zlatový co prášek hnědý. Tohoto prášku užívají v továrnách 
na zboží hliněné jmenem Burgos lustre. Když nalijeme do sehnaného roz
toku chloridu zlatového čpavku, srazí se ihned klky, ježto byvše na 
vlažném místě usušeny, tvoří zlato třáskavé, již Basiliu Valentinu známé. 
Sloučenina tato jest právě tak nebezpečná jako stříbro třáskavé. Zlato třá 
skavé jest prášek hnědožlutý; třáská třením, tlučením neb zahřátím nadm íru  
prudce.

Provázeli jsme zlato od počátku až ke konečnému užívání jeho. Viděli 
jsme, kterak kov tento nachází se nesmírně v přírodě rozdělen, kterak pra
malé částečky jeho sbírají se ryžováním, tavením neb amalgamováním ve větší 
hmotu, ješto opět, byvši vzdělána na plechy, dráty neb lístky zlatové, jest 
rovněž tak rozdělena, jakž již sprvu dílem pramáti přírody učiněna byla. 
Zlato, tak vábné, skvělé a krásné jest, žeť každý po něm touží, každý je 
přijímá za výměnu rovnomocnou práce neb zboží svého, i nelze jinak, než že 
zlato rozdělí se opět po částkách pramalých, aby každému uděleno bylo. 
Zlato jest i naší dobou ještě znakem nejvyšší dokonalosti. Cena veškerých 
věcí a všeho zboží porovnává se, stoupá a padá se zlatém, kteréžto, ačkoliv 
není tak blahodárné co železo, měď a jiní užiteční kovové, přece cílem jest 
toužení tisíců, jelikož v něm sestředuje se hmotné bohatství, ano jest klíč 
k pozemskému štěstí.
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námosť prvků a jich sloučenin pevně víže se ke kovu tomuto. Kov 
tento nelákal nikdy krásnou barvou svou ziskuchtivé člověčenstvo, ne
stal se nikdy hmotou, z níž by přepych strojil sobě vzácné šperky, 
nýbrž zůstával po věky v opovržení. A kterak bylo také jinak možné! 
Vyskytujíc se spolu se zlatém, tak skvoucím a vábným ku pohledu, 

nemohla platina na sebe obrátiti pozornost lakotných ryžovníkův, jižto nevší
mali sobě než klamlivého, pomíjejícího bohatství na zlato neb stříbro. Drahný 
čas uplynul, nežli vyšinul se duch lidský na takovou výši, aby objevil pře
vzácné vlastnosti, dřímající v rudé tak neúhledné, jako jest platina. Vědě bylo 
přestoupiti mnohou propast a opustiti steré bludiště, nežli mohla chopiti se 
této, nyní nejvýše hledané a ceněné suroviny. Upotřebení platiny kráčí vedlé 
vývoje chemického průmyslu .krok za krokem. Poznavši přerůzný počet prvkův, 
jich neustálé a přece tak rozmanité činění jedněch na druhé, jich společné 
vyskytování se a nesnadné oddělování v přístrojích a způsoby druhdy vůbec 
užívanými, ohlížela se chemia po hmotě, kteráž by vyhověla podmínkám ve
škerým, jakových průmysl novověký, tož zvláště chemický, vymáhá, i nalezla 
hmotu takovou v platině. Nejlépe vylíčíme důležitost platiny, užijeme-li ná
sledujících slov věhlasného učence Liebiga: „Bez platiny byl by rozbor nerostný 
nemožný. Nerost třeba rozpustiti, k roztoku připraviti. Sklo a porculán, všechny 
druhy kelímků, zhotovených z hmot nerostných, rozkládají se látkami, jichž se 
k rozevírání užívá, kelímky stříbrné a zlaté roztopily by se vysokým žárem; 
platina jest lacinější zlata, tvrdší a trvanlivější stříbra, v teplotách našich pecí 
neroztopná, neporušuje se kyselinami a uhličitany žíravin, a slučuje v sobě 
vlastnosti zlata, a neroztopného porculánu. Bez platiny bylo by složení větší 
části nerostů vůbec ještě neznámé.41 Výroba kyseliny sirkové, již nazvali lučeb
níci krví veškerého průmyslu nynějšího,, byla by bez platiny toliko skrovná, 
a přes to ještě nebezpečná. Seznáme v příštích rozpravách často, kterak blaho
dárně působí platina v rozvoj všelikého průmyslu chemického a přesvědčíme 
se takto, že jest jedinou látkou tak vzácných vlastností a že nelze jí nikterakž 
nahraditi jiným kovem neb nějakou slitinou kovovou.

Kov tento jest teprvé od r. 1748 v Evropě znám, avšak v Americe znali 
jej rudníci již drahnou dobu co hmotu bílou, těžkou a neroztopitelnou. Ano výtečný

J a h n o v a  K ro n ik a  pníce. Dii IV.
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slova Plata , stříbro. Z jeho vlastností bylo málo známo, na prvém místě však 
slynula jeho neobyčejná váha. S počátku slévali s tímto kovem zlato, aby je 
učinili lacinějším, jelikož bylo vyskytování se platiny velmi hojné, později však 
házeli Španělové na příkaz vlády kov tento co úplně zbytečnou a bezcennou 
látku do moře neb do řek. V Peruvii hotovily se z kovu toho rukojeti k zbraním, 
řetízky k hodinkám a drobné šperky. Vůbec byla rozšířena domněnka, že 
platina jest špatnější odrůda stříbra. Prvý popis platiny podali učenci Watson,
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francouzský dějepisec chemie, Ferdinand Hoefer, vypravuje, že již Římané 
znali platinu a vysvětluje to jedním místem ve spisech Pliniových, kdež mluví 
se „o kovu, jenž nachází se v píscích zlatonosných, a kterýž zbývá po ryžo
vání v podobě černých, tu a tam bílými skvrnami pokrytých kamínků, jež jsou 
téměř váhy zlatové.u Kterýž to byl kov? Zajisté jediné platina. Nesmíme se 
tomu diviti, že staří znali platinu, jelikož nachází se kov tento zhusta v rýžích 
zlatových a objevuje se samorodý, právě jako zlato. Jindřich Kopp, německý 
dějepisec chemie, uvádí, že Julius Caesar Scaliger v druhé polovici XVI. věku 
zmiňuje se o kovu v Darienu nalezeném, kteréhož nižádným ohněm, nižádným 
„španělským uměním11 roztopiti nelze.

Prvou zprávu přinesl o kovu tomto španělský matematik Antonio ďUlloa, 
kterýž jej pozoroval v zlatonosném písku řeky Pinto v Nové Granadě v Ame
rice. R. 1741 poslal Wood, průbéř na Jamaice, něco bílých tělísek z téže řeky 
Angličanu Watsonovi, kterýž r. 1750 poznal v nich zvláštní kov, jehož vlast
nosti liší se jak od zlata, tak i od stříbra a kovů obecných. Hutníci američtí 
znali kov tento jmenem Platina, kteréžto jméno odvozuje se od španělského
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Lewis a Scheffer. Poslední lučebník švédský, kterýž byl ředitelem mincovny, 
uveřejnil o platině, již nazval aurum album (zlato bílé) následující zprávy: 
1. Platina jest kov; 2. jest kov blahorodý, jelikož neporušuje se v žáru;
3. není jedním z šesti, již Řekům a Římanům známých kovů; není ni zlatém, 
ni stříbrem, jest tudíž kovem novým. Berlínský lučebník Marggraf dokázal 
r. 1756 novými zkouškami, že Schefferovy zprávy jsou pravdivé. Buffon, vý
tečný přírodozpytec francouzský, domníval se, že platina jest slitina zlata 
s železem. Myšlenka tato udržela se až do r. 1777, kdy věhlasný Švéd Tobern 
Bergmann dokázal, že platina jest prvek obdařený zvláštními a od druhých 
kovů se různícími vlastnostmi. Od té doby bádala v dějích platiny nesmírná 
řada výtečných lučebníkův, kteréž její vlastnosti tak důkladně a obšírně 
objevili, že náleží nyní k nejlépe proskoumaným prvkům. Zvláště bádali 
o platině a její sloučeninách Francouzi: Yauquelin, Fourcroy, Fremy, Persoz 
a přede všemi Sainte-Claire-Deville a Henry Debray; Angličané: Wollaston, 
Tennant, Davy, Gibbs; slavný Švéd Berzelius a Němci: Dobereiner, Wohler, 
Bunsen, Schneider, Claus, Osann a j. v. Z Čechů sluší-jmenovati zvláště pro
fesora Vojtěcha Šafaříka*) a Bernharda Quadrata, jižto proskoumali některé 
zajímavé sloučeniny platiny s kyanem a jisté platinokyanidy.

V' v

*) Vojtěch Šafařík, nejstarší syn hlubokého zpytatele našeho Pavla J. Šafaříka, narodil 
se 26. října 1829 v Novém Sadé v Uhrách. Prvotné vzdělání obdržel doma od Jaroslava 
Kaliny a V. Tomka, školské na akademickém gymnasiu Pražském, jsa nad to ve klasické 
filologií vyučován od otce. Na universitě s počátku, v tak zvané filosofii (1845—47), z ne
chuti nad holou její prázdnotou, bezmála na různo roztěkal se, z čehož jej spasilo jen 
pevné přilnutí k naukám přírodným, k nimžto záhy a mocně zváben byl spisy Preslovými. 
Stráviv 3 léta (1847—50) dílem v laboratoriu Redtenbacherově, přednáškách Zippových 
a na pražské hvězdárně, dílem v síních GL Curtiusa i F. L. Čelakovského, vybral sobě na 
konec dráhu chemickou. Rok pobyv u přítele Quadrata v laboratoriu brněnském, stal se 
učitelem chemie na české vyšší škole reálné v Praze, kdež trval r. 1851—56; na jaře téhož 
roku odebral se na státné útraty do ciziny, a vynaložil r. 1856—57 na studia theoretická 
v Berlíně, r. 1857—58 na práce chemické v Gotinkách u slavného Wóhlera. Po návratu 
stal se profesorem na kupecké akademii ve Vídni (1859), ale úřadu již po dvou letech pro 
churavosť zanechati m usel; r. 1861—62 účastnil se průmyslného podniku blíž Vídně, jenž ale 
se nezdařil, a byl pak po dvě léta sklíčen trapnou churavostí, která teprvé dvouletou ná
vštěvou lázní Sedmihorských šťastně jest zaplašena. R. 1865—68 byl bibliotečným skriptorem 
Pražské polytechniky, r. 1868 nastoupil provisorně českou profesuru chemie na témž ústavu, 
smrtí J. B. Staňka uprázdněnou, a v tomto úřadě r. 1869 konečně jest potvrzen. Zároveň 
stal se řádným členem královské české společnosti nauk a bibliotekářem knížete Fůrsten- 
berka. Hlavní jeho práce j so u : Ueher Platinryanverhindungen (1855), Beitráge zur Kenntniss 
der Vanadinverbindungen (1858), XJeher Verbindungen der Erdmctalle mit organischen JEtadi- 
kaltn (1858), Chemische Mittheilungen (1863), vesměs ve zprávách vídeňské akademie, pak 
Ueher einige Vanadinverbindungen (1859) v Liebigově časopisu pro chemii a farmacii. Práce 
tyto mají vysokou cenu vědeckou, neboť vyznamenávají se neobyčejnou přesností a důklad
ností, a druží Šafaříka k  výtečným chemikům ostatních vzdělaných národů. Jiná pojednání 
Šafaříkova jsou ještě tato : Ein áU.erer Sternschnuppenfall (1863) v Poggendorfových ročnících, 
Auffindung von Diamanten in Bóhmen (1870) tamtéž, Mineralogisch-chemische Mittheilungen (1870) 
ve zprávách české společnosti nauk. V české řeči vydal: Přehled dějin fysické astronomie (1840), 
Nástin meteorologie (1850), O jednotě a vzájemnosti sil přirozených (z Helmholtza 1855), vesměs 
v časopisu českého musea, O kovech (1854), O diamantech na Londýnské výstavě (1855), Stein- 
heilovy reflektory (1859) v Živě, O luně (1865) v časopisu českého musea, O naukách prírod- 
ných na konci prvního půlstoletí českého musea (1870) tamtéž. Větší oddílné spisy Šafaříkovy 
jsou: Základové lučby čili chemie (1860—61), překlad Humboldtových Pohledů na přírodu 
(1861—63). Mimo to sepsal četné drobné články v Naučném Slovníku, Živě, Sborníku učitel
ském a j .  v. —• Veškeří spisové tito nesou na sobě ráz řídkých vědomostí a vzácné známosti 
jazyka českého. Neznáme spisovatele českého, jenžto, vzdělávaje tytéž nauky co Šafařík, 
by sobě vedl v mluvě naší s takou umělostí, správností a slohu vytříbeností a zde onde 
s věru povznášejícím ducha nadšením pro mladistvé nauky přírodné, jako právé zpytatel 
tento. Spisové jeho jsou a zůstanou bohdá ještě drahnou dobu u nás vzory pravé vědecké 
mluvy. Jako každý novější spisovatel náš, tak i Šafařík působil velemocně ve všestranný 
rozvoj našeho názvosloví vědeckého a zvláště chemického a stvořil nám mluvu chemickou, 
ježto předstihuje, hledíc k důkladnému, rozšíření jí na veškeré poměry vespolného slučování 
prvků, i podobná starší názvosloví francouzské a uěmecké, Šafaříka můžeme přirovnávati

34*
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Americká platina vyskytuje se v zrnkách ploských a stlačených. Zrnka 
tato dlouhou dobu byla považována co kov zvláštní, jehožto bližší proskou- 
mání nebylo možné, jelikož jest neroztopný vžárupecném  a v kyselinách ne
snadně se rozpouští. Při vzdělávání platiny přirozené seznali však lučebníci 
záhy, že nerost tento jest slitinou více, velmi různých kovů, kteréž vezdy jej 
provázejí co věrní druzi. Společníci platiny jsou tyto: Palladium , Rhodium, 
Osmium, Iridium a Rnthemum. Jelikož platina samorodá jest hmotou slo
ženou, nazval ji nerostopisec Hausmann „ Polyxenem“ (od polys =  mnoho, 
xenos =  host).

Drahnou dobu pokoušeli se lučebníci i průmyslníci o vzdělávání a upotře
bení hmoty tak neobyčejné a podivuhodné. Dlouho nepotkávali se s úspěchem 
žádaným, čemuž nelze nyní diviti se, jelikož platina tak různě složena jest. 
Dříve bylo třeba objeviti všecky kovy platinovité, nežli lze bylo, seznati dů
kladně, kterak platina od těchto se liší, kterak byvši jimi částečně znečistěná, 
se mění ve svých vlastnostech a posléze, kterak lze oddělovati ji od její prů
vodců. Prvý krok k výrobě platiny učinil Bergmann. Později chopili se dobý
vání platiny na veliko Francouzi Chabonneau a Jeannetty, kteří r. 1783 vy
robili první platinové kelímky za sucha. Wollaston jal se vzdělávati polyxen 
čili rudu platinovou *za mokra; toutéž cestou kráčeli Francouzi Vauquelin 
a Descotils a německý lučebník Dobereiner. R. 1859 vynalezli výteční lučeb
níci francouzští, Deville a Debray, způsob k vzdělávání rudy platinové za sucha, 
kterýž jest v té míře jednoduchý a důvtipný, že záhy vytlačil z užívání způ
soby starší.

Vzdělávání rudy platinové provádělo se sice již ku konci předešlého 
věku, vztahovalo se však více k dobývání věcí platinových, kteréž nacházely 
proto kupců, jelikož byly novinkami a nikoliv snad pro vniterné své vlastnosti. 
Tak obdržel král Ludvík XVI. kapesné hodinky, jichžto kolo stoupací bylo o ose 
a zubech platinových; r. 1799 zhotovil rytec Duvivier platinové peníze, opa
třené obrazem prvého konsula; od r. 1827 razily se v Rusku platinové penízy 
v ceně jednoho, dvou a dvanácti rublův; tím způsobem přišlo do světa asi 
285 centů platiny v ceně 5 milionů zlatých; od r. 1845 nerazí se více peněz 
takových, jelikož není platina tvořitelná, tudíž byly veliké výlohy při razení 
penízů těch, a dále, že nenašla u obchodníků dostatečného uznání. Teprvé 
když počalo užívati se platinových nádob k affinování a v továrnách na kyse
linu sirkovou, vyšinul se průmysl platinový k výši nikdy neočekávané.

Platina nachází se v přírodě toliko samorodá, totiž co slitina s železem 
a kovy platinovitými (rhodiem, iridiem, palladiem, osmiem a rutheniem). Sli
tina platiny s železem jest v té míře pevná, že nelze jí prostředky obecnými 
rozloučiti, což ospravedlňuje Buffona, kterýž pochyboval, že platina jest kovem 
novým, jelikož za doby, kdy žil slavný přírodozpytec tento, nebyl rozbor ne
rostný ještě na té výši, aby s to byl, odděliti všechny cizí kovy, jež pro
vázejí rudu platinovou. Ruda platinová vyskytuje se téměř vždycky na místech, 
kde nachází se ryzí zlato a démanty; jsou to půdy naplavené a písky říčné. 
V těchto píscích jest ruda platinová zhusta provázena chrómitem, vrostlým 
v hadci, zdá se tudíž, že hornina tato jest původně ložiště platinové rudy.

v jistém ohlodu k velikému německému Aleksandru z Humbohltů, neboť jakož tento sestře- 
dVal v sobě veškerý vývoj duševně práce dobv své a všaký výkvět, byť i malý a nepatrný, 
jakovým bylo naukám přírodným. tak obšírným a vznešeným, přioditi se na dráze k dále 
a hlouběji do všech vrstev zasahajícímu pokroku: tak i onen nahromadil v sobě bobatý po
klad ze všech odvětví nauk přírodných, nechť to již chemia, astronomia, geologia, minera- 
logia atd. a nalezl v naukách těchto oživující pramen jímžto i ostatní nauky, zaroseny 
b y v š e ,  zkvetou z pustého suchopáru na svěží a vonný ráj! Můžeme se nadíti, že bezpří
kladná pile a vzácné ducha nadání muže tohoto přinese vlasti naší ještě hojně skvělého 
ovoce a protož přejeme, by skromnému uěencá tomuto bylo popřáno působjti blaboplodné 
ještě dlouhá léta ve středu našem,
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Když v rýžích zlatových jest písek složen výhradně z úlomků hadcových, můžeme 
se domnívati, že nachází se v rýžích těchto ruda platinová; jest-li písek složen 
z rudy magnetové, tedy byl aneb jest bohat zlatém. Zrnka rudy platinové 
jsou malá, nepravidelná a zhusta stlačená; největší jsou s objem hrachový. Často 
však byly nalezeny kusy platinové rudy, kteréž byly objemu znamenitého. 
R. 1814 byl nalezen v Peruvii kus, vážící 800 gramů; jiný kus ztíží 1750 gr. 
byl objeven v Nižném Tagilsku; jiný opět byl odkryt tamtéž v dolech knížat 
Demidových; kus tento vážil 4320 gramů a j. v.

Ruda platinová vyskytuje se dosti zřídka a málo jest na zemi míst, kde 
by u větší míře se jí dobývalo. Nejvydatnější naleziště rudy platinové jsou: 
Brasilie, Peruvie a svahy Uralu. Platina nachází se mimo to ve všech rýžích 
zlatých, ačkoliv velmi vzácně. V Peruvii vyskytuje se ruda platinová na zá- 
padném svahu Kordillerů; nejznamenitější rozsypy platinové byly nalezeny 
u města Condota v Provincii Navita, u měst: Santa Rita, Santa Lucia a j. v. 
Zlato vyskytuje se zde v naplaveninách, pomíšeno rudou platinovou, z kteréž 
vybavuje se amalgamováním. V brazilských provinciích Matto Grosso a Minas 
Geraes nachází se polyxen tolikéž v zlatonosném náplavu. Ruda tato vysky
tuje se v malých, zakulacených zrnkách, kteréž pomíšeny jsou s vláknitými 
zrnky palladia. Boussingault nalezl rudu platinovou též v žilách hněděle, pro
stupujících zvětralý syenit, u města Santa Rosa de Osos, v kolumbické pro
vincii Antioquia. Y celé Americe Jižné dobývá se ročně asi 850 liber rudy 
platinové.

Nejznamenitější naleziště rudy platinové nacházejí se v Uralu. Platina 
byla zde r. 1822 poprvé objevena; r. 1824 zřídily se prvé rýže na rudu pla
tinovou, kteréž poskytovaly s počátku výtěžek velmi znamenitý. Známost na
lezišť rudy platinové sluší přirísti práci výtečných učencův: Humboldta, Gu
stava Rose a Ehrenberka, jižto v létech 1829 a 1830 Uralem cestovali. Rýže 
tyto leží na západném svahu pohoří uralského a ruda vyskytuje se zde buď 
v náplavu aneb vrostlá v hadci. Nejznamenitější rýže v Uralu nacházejí se 
u Nižného Tagilsku, Goroblagodatu, Kušvy, Nižného Turinska; na těchto 
místech vyskytuje se ruda platinová, zlata prostá; Bogoslavsk, Zlatoust, 
Nevjansk a Bilimbajevsk poskytují též značné množství polyxenu. 100 centů 
písku drží průměrně 2V* lotu surové platiny. Ruda platinová z Uralu drží 
průměrně asi 70°/o platiny čisté, ruda goroblagodatská poskytuje 80°/o platiny. 
Nejrozsáhlejší ložiště platinové rudy isou u Nižného Tagilsku; naleziště toto 
poskytuje 19/20 veškeré p'atiny, v ruské říši těžené. R. 1862 dobylo se v Rusku 
5680 liber platinové rudy. Do roka dobývá se na veškeré zemi toliko 34 až 
46 centů rudy platinové; 30—40 centů pochází z Ruska, a ostatních 6 centů 
z Brasilie, Kolumbie a Bornea.

Též i v jiných zemích ještě vyskytuje se něco rudy platinové, u př. na 
ostrově Borneo; zlatý písek řeky Rýnu drží 12400 platiny; palladium, dobyté 
na Harcu, drží v sobě tolikéž platinu; francouzský inžinýr Gueymard objevil 
kov tento v mnoha horninách, v tetraedritu, leštěnci olověném, pyritu, v někte
rých vápencích a j. v.; Molnar nalezl ji v zlatém písku u Ohlapiánu v Sedmi
hradsku; německý lučebník Pettenkofer nalezl ji ve stříbře. Ze stříbra vydobyl 
Pettenkofer v mincovně mnichovské několik liber platiny, z kteréž razily se 
penízy k upomínce na toto odkrytí. Zlato drží v sobě tolikéž vezdy něco pla
tiny, zlato brasilské, u př. 0-001, zlato hnilé (pro poudre) 0*098 atd. Roz- 
topivše v mincovně spojených obcí severoamerických ve Filadelfii 356 uncí 
zlata z Nové Granady, dostali z něho 7 ,,3 uncií neroztopeného zbytku pla
tiny. Zdá se tudíž, že platina jest věrný společník zlata. Chemicky čistá 
platina nebyla nikdež nařezena.

Zdá se, že i v Čechách, kde dříve tak rozsáhlé ryžování zlata se pro
vádělo, platinová ruda se nacházela v píscích zlatonosných. Učený jezuita 
Balbín uvádí ve spisích svých jmenem avrum album zvláštní kov u Jílového
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nalezený. Proslavený náš zpytatel Vojtěch Šafařík vyslovuje se v té příčině 
následujícím způsobem: „Rozvažuj eme-li na mysli takovéto sousedování a stálé 
spolubydlení zlata s platinou a jejími příbuzenci (palladiem, rhodiem atd.), 
mimovolně naskytuje se otázka: Proč by se nemohlo konečně potvrditi ono 
Balbínovo zlato bilé, ohněm neroztopné, v Jílovských prý dolech nalezené? 
Arci že popsání nuzné nepostačuje k rozhodnutí otázky, neboť originály onoho 
„aurum album“ dávno jsou ztraceny, ale uvedená podobnost v geognostických 
a geologických poměrech obou drahokovů činí vždy ještě onu zprávu pozoru- 
hodnou.“

Ruda platinová z rozličných míst země chová se rozdílně vůči kyselinám. 
Čásť jí rozpouští se u př. v královské lučavce a roztok tento drží pak platinu, 
rhodium, iridium, palladium, měď, železo, sledy osmia a ruthenia, jiná tvrdší 
čásť nerozpouští se, jestiť to osmiridium s rhodiem, rutheniem a palladium, 
platina, iridium a rhodium. Platina, ve zbytku nerozpustném se nacházející, 
dokazuje, že ruda platinová drží v sobě nerozpustnou slitinu platiny s iridiem 
aneb platiny s iridiem, rhodiem a palladiem. Vedlé zrnek polyxenu drží v sobě 
ruda platinová tolikéž zrnka a lístky zlata, jež dají se zředěnou lučavkou krá
lovskou odstraniti, pak něco chrómitu, magnetitu, titanitu, křemene, cirkónu, 
spinelu, hadce atd., pročež jest složení její velmi nestejné. Podáváme tuto 
některé rozbory, znázorňující, mnoho-li setin čisté platiny drží ruda platinová 
z různých nalezišť:

Ruda platinová z Choco v Kolumbii . . 76*82—86*20%
„ „ z Pinto . . . . . .  84*30 „
„ „ z K a lifo rn ie ......................  76*5 —85*5 „
„ „ z A u s t r á l i e ......................  60 —62 „
„ „ ze Španěl . . . . . .  45*7 „
„ „ z Nižného Tagilsku . . 78*94 „
„ „ z Goro-Blagodatu . . . 85*97 „
„ „ z ostrova Borneo . . . 70*21 „

Rozbory tyto jsou prací Clause, Deville-a a Debray-e.
Surová platina neb ruda platinová těží se z písků a naplavenin ryžo

váním, podobně jak zlato. Zrnka rudy platinové jsou nejčastěji velice malá, 
pročež nelze je pouze plavením odděliti od zrnek těžkých nerostů, jimiž jsou 
vezdy provázeny. Aby zbavila se ruda tohoto písku v míře dokonalé, roztopuje 
se s 4 —5 č. stříbra a s 5 č. boraksu, čímž písek vchází do boraksu a mění 
se v snadně roztopné sklo a zrnka kovová slévají se se stříbrem. Když roz
pouští se po té slitina tato v kyselině dusičné, zbývá nezměněná ruda, ano
toliko stříbro se rozpustilo.

Dobývání platiny za mokra. Podlé starších způsobů (Wollastonova a v minci 
petrohradské) dobude se platiny, držící iridium, jelikož sráží se z roztoku surové 
platiny v královské lučavce salmiakem vedlé žlutého chloridu platičito-ammo- 
natého též červený chlorid iridičito-ammonatý, pročež povstává žíháním této 
sraženiny iridionosná houba platinová. Obyčejně není iridium jakosti platiny 
na ujmu, ano jest i prospěšné, jelikož činí ji tvrdší a nerozpustnější, čímž 
stává se způsobilejší k upotřebení v průmyslu.

Dobývání platiny v Rusku. Podlé návrhu Sobolevského vzdělává se v min
covně petrohradské ruda platinová následujícím způsobem: Ruda platinová pro
sívá se, aby oddělily se hrubší kusy, kteréž roztloukají se po té v železných
hmoždířích. V Petrohradě, kdež vzdělává se veškerá v Uralu těžená ruda pla
tinová, dávají se 3—4 libry přášku rudného do velkých mis porculánových, 
kdež tento polévá se 15—20 librami lučavky královské, sestávající z 1 části 
kyseliny dusičné o 40° B. a 3 č. kyseliny solné o 22° B. Mísy porculánové 
nacházejí se na lázni písečné a jsou pokryty děravými pokličkami. Když při
činila se kyselina, zahřívá se lázeň mírně, aby nepovstávala zbytečná ztráta
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kyseliny. Mísy zahřívají se, až z nich nevystupují více rudé dýmy; obsah jich 
slévá se po té do nádob skleněných, kdež nechá se roztok vyčeřiti. Čirá teku
tina stahuje se od sedliny, kteráž znovu v královské lučavce se rozpouští. Když 
rozpustilo se největší množství platiny z rudy, smísí se nerozpustný zbytek 
s čerstvou rudou. Zbytek posléze zbývající sestává z iridia, osmiridia a ru thenia; 
zbytek tento slouží k dobývání kovů platinovitých.

Kyselý roztok platinový zředí se poněkud vodou a smíchá se s čpavkem, 
aby byl toliko slabě kyselý. Tím povstává silná sraženina salmiaku platino
vého. Nesrazila-li se přičiněním čpavku veškerá platina, skoumá se v roztoku, 
stojícím nad sraženinou, salmiakem, nedrží-li ještě něco platiny ; bylo-li tak, 
přidává se salmiaku do té doby, až nepovstává žádná sraženina. Žlutá sraže
nina usazuje se záhy a tekutina čirá, nad ní stojící, zavařuje se v křivulích 
skleněných na lázni pískové na x/i2 bývalého objemu, pak nechá se óchlad- 
nouti, čímž vyloučí se z ní něco červených hráni chloridu iridičito-ammona- 
tého a salmiaku platinového. Roztok’od těchto hráni odstraněný zavaří se na 
porculánové misce do sucha, zbytek žíhá se, čímž dobude se něco nečisté 
platiny, kteráž rozpouští se opět s čerstvou rudou v královské lučavce.

Salmiak platinový promývá se studenou vodou, suší se a žíhá se zne
náhla v platinové misce, čímž zbývá kov v podobě houby. Houba tato rozetírá 
se v bronzovém hmoždíři nájem ný prášek, kterýž ještě se prosívá a prosívaný 
prášek dává se do kadlubů železných, kdež mají z něho vytvořiti se hole. 
V kadlubech těchto stlačuje se prášek co nejsilněji lisem šroubovým. Hůl pla
tinová nabude tím již tolik spojitosti, že dá se z kadlubu pozorně vyníti; pak 
roztápí se po 36 hodin v žáru peci porculánové, čímž svaří se nejmenší částečky 
platinové, načež vykuje se na rozličné nádoby a předměty. Vzdělávání jedné 
libry platiny stojí v Rusku 12 až 14 zl. Vzdělávání rud platinových staví se 
velice na odpor jich nesnadná rozpustlivost.

Wollastonův způsob. Wollaston rozpouští rudu platinovou v královské 
lučavce a sráží z roztoku tohoto platinu salmiakem; až potud srovnává se 
se způsobem předchozím. Aby nerozpustilo se mnoho iridia, béře Wollaston 
zředěnější lučavku královskou. Salmiak platinový vymývá se studenou vodou, 
lisuje se mezi nekliženým papírem a suší se při mírné teplotě. Po té umístí 
se v kelímku tuhovém a žíhá se, až se více nerozkládá. Čím mírnějšího žáru 
šetřilo se při rozkladu, tím kypřejší a vzdělávatelnější houby platinový do
bude se. Houba platinová rozetírá se a prosívá se skrze plátěný šátek. Pak 
rozdělá se prášek platinový s vodou, aby vzniknula hustá kaše, kteráž dává 
se do válcovitých mosazných kadlubů, uvnitř lojem vymazaných. Kadluby po
staví se pak clo vody, čímž dutiny jich vyplní se vodou; když dá se kadlub, 
práškem platinovým naplněný, do vody, usadí se v něm platina v té míře, že 
vyplní veškeré dutiny nad míru dokonale. Na kadlub platinou naplněný umístí 
se pak list nekliženého papíru a nad tento dá se několik koleček z vlněného 
sukna, jimiž vytlačí se pokud možná všecka voda z houby, což stává se, 
lisuje-li se hmota dřevěnou palicí. Když s dostatek houba takto vody se zba
vila, odstraní se kolečka soukenná a na místo jich přichází deska měděná, 
a po té lisuje se prášek platinový ve zvláštním pákovém lisu nad míru silně. 
Když bylo déle lisováno, otevře se kadlub, vyndá se váleček kovové platiny, 
kterýž nyní také spojitosti dosáhl, že v rukou se nerozdrobuje. Váleček pla
tinový dá se do kelímku, kterýž v mufli znenáhla se rozžhaví, aby zbavil se 
vlhkosti a tuku. Platinová hůlka dá se pak na podložku z ohnivzdorné hlíny, 
posypanou pískem a s touto umístí se do větrné peci; platina pokryje se pak 
překlopeným kelímkem z ohnivzdorné hlíny. Pec větrná naplní se koky, aby 
v kov působil žár co možná nejtužší. Žár tento udržuje se asi po 20 minut, 
načež vyndá se hůl rozžhavená z peci a vzdělává se rychle kladivem na ná- 
kově; tím svaří se dokonale veškeré částečky platiny a kov tento dá se po té
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vzdělávati jako všechny kujné látky. Čím pórovitější houba byla, tím lépe 
zdaří se svařování.

Dobývání platiny prosté iridia. Pettenkofer změnil způsob tento v ná
sledujícím: On dobývá prve houbu platinovou iridia prostou, tuto rozpouští 
v lučavce královské, z roztoku toho sráží salmiakem chlorid platičito-ammo- 
natý, žíhá sloučeninu poslední v křivuli, vyváří kyprou houbu kyselinou du
sičnou, vypírá ji po té a rozetírá ji ve vodě na kaši, lisuje tuto v čtverhran
ných kadlubech litinových vodným lisem, vykuje hranol platinový za bílého 
žáru na plech. Jelikož platina pouští svařování teplo rychleji železa, sluší 
práci tu prováděti velmi rychle.

Poněvadž ruda platinová nad ipíru nenáhle v lučavce královské se roz
pouští, pomýšleli lučebníci drahně času na to, kterak děj tento urychliti. 
Descotils a později Hess navrhli roztopovati rudu s dvoj- až i trojnásobným 
množstvím činku, rozbíjet! slitinu tuto na prášek a rozpouštěti tento v zředěné 
kyselině sirkové, ku kteréž znenáhla přičiňuje se kyselina vždy sehnanější. 
Kyselinou touto rozpustí se cink a železo; zbytek promývá se a rozpouští se 
pak v kyselině dusičné, kteráž rozpouští železo, měd, olovo, palladium a cink. 
Co zbývá, rozpouští se v královské lučavce obyčejným způsobem. Hess do
bývá z roztoku toho následujícím způsobem platiny, iridia prosté: Roztok od- 
leje se od černého zbytku (po výtce osmiridium) a zaváří se do sucha, čímž 
rozkládá se chlorid zlatový a vylučuje se zlato. Suchá hmota propírá se 
vodou, kterouž rozpustí se některé látky. Z roztoku toho sráží se kyanidem 
rtutnatým palladium, sraženina scedí se, v scezenině sráží se kysličník žele
zitý uhličitanen sodnatým. Sraženina tato scedí a promývá se opět, scezenina 
přesytí se nadbytkem uhličitanu sodnatého, tekutina zahřívá se k 60°, čímž 
vyloučí se téměř veškeré iridium co zelená sraženina. Sraženina tato scedí se, 
scezenina, držící po výtce chlorid platičito-sodnatý, smíchá se s kyselinou 
solnou a salmiakem, pak srazí se chlorid platičito-ammonatý, úplně čistý, 
kterýž žíhá se, čímž dobude se houby platinové, ješto opět rozpouští se 
a z roztoku toho sráží se salmiak platinový známým již způsobem; takto 
získá se platiny chemicky čisté.

Heráas, továrník výrobků platinových v Hanavě, rozpouští rudu plati
novou v křivulích v ne příliš sehnané lučavce královské; krky křivuli těchto 
jsou umístěny ve vodě; roztok tento odkuřuje, po té opět zřeďuje vodou a při
čiňuje pak k němu tolik žíravého nátronu, až část kysličníku železitého se 
sráží, přidá něco líhu, vaří, nechá roztok vyčeřiti, cedí, sráží platinu salmiakem, 
žíhá chlorid platičito-ammonatý a roztápí houbu platinovou v pícce vápenné. 
Matečný louh, scezený od platinového salmiaku, přesytí se kyselinou siřičitou, 
načež sráží z něho palladium kyanidem rtutnatým a ostatní kovy platino
vité vylučuje posléze železem.

Nový způsob dobývání platiny v mincovně 'petrohradské zavedl lučebník 
CUms. V misce porculánové rozpouští se 10 lib. rudy platinové asi v 16 lib. 
lučavky královské, kteráž časem se odlévá a znovu se přičiňuje, pokud žlutě 
se sbarvuje; roztoky zředí se a smíchají se po té s mlékem vápenným, kteréž 
sráží kysličníky iridia, rhodia, železa, mědi a s části i palladium, kdežto 
chlorid platičito-vápenatý a něco palladia zůstaví se v roztoku. Roztok tento 
zaváří se poněkud v miskách porculánových a odkuřuje se v miskách plati
nových do sucha, načež roztlouká se zbytek, žíhá se, čímž vytvoří se houba 
platinová a chlorid vápenatý, kterýž odstraní se vodou a posléze kyselinou 
solnou.

Dobývání platiny za sucha. Prvá platina, jíž počalo se v dílnách chemi
ckých ve způsobe kelímků, plíšků a drátů užívati, byla dobyta z rud za sucha. 
Jeanetty, zlatník pařížský, uměl již r. 1790 vzdělávati rudu platinovou za 
sucha a hotoviti z platiny různé nástroje, čímž přispěl v neskonalé míře 
k vývoji chemie rozborné. Jeanetty roztápěl po příkladu Schefferově a Rochonově
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rudu platinovou, dříve vypranou, se salajkou a kyselinou arsenovou, sléval slitinu 
arsénu s platinou na tenké desky, kteréžto žíhal až do žáru bílého, aby z nich 
vybavil arsénu. Po té je koval neustále a žíhal opětně, aby nabyl hmoty ce
listvé. Takto dobýval plechů platinových, z nichž hotovil rozmanité nástroje. 
Od způsobu toho se upustilo.

R. 1859 vynalezli Henry Sainte-Claire Deville a Henry Debray, výteční 
lučebníci francouzští, způsob dobývání platiny, kterýž jest v té míře důmyslný, 
pohodlný a laciný, že vytlačil brzy z užívání rozvláčné a drahé způsoby starší. 
Způsob tento zakládá se na podivuhodné vlastnosti olova, že rozpouští veškeré 
kovy platinové rudy, vyjímajíc železo a osmiridium. Ruda platinová nakládá 
se do kelímků s 1 č. leštěnce olověného a s 1V2 č. olova; načež zahřívají se 
kelímky ve větrné peci, až ruda se rozložila; pak přičiní se do kelímků něco 
burele a skla, čímž vznikne snadně roztopitelná struska, kteráž pokrývá slitinu 
olova s kovy platinové rudy. V kelímku nachází se na dně osmiridium, nad 
tímto olovo, pokryté struskou. Slitina olova s platinou vybírá se z kelímku 
lžicí litinovou a slévá se do kadlubů; pak rozbije se na kusy a odhání se 
v peci za vyššího žáru a silnějšího větru, než jakého šetří se při odhánění 
stříbra. Cizí kovy odtékají aneb vcházejí s klejtem olověným do stěn nístěje. 
Surová platina čistí se roztápěním v pícce vápenné.

Že platina roztápí se snadně žárem plamene třáskavého plynu, jest již 
drahně času známo. Deville a Debray sestrojili nedávno pícku, v níž lze 
plamenem ze svítiplynu neb líhu, smíšeného s kyslíkem, velké množství pla
tiny rychle roztopiti. Plamen dmychadla vede se na platinu, kteráž nachází 
se na podložce vápenné, ježto hodí se zvláště pro neroztopitelnosť svou k to
muto účelu. Jelikož l i t á . platina má mnohých výhod před platinou kovanou, 
vzdělává se nyní skoro výhradně na nástroje platinové.

Pícka vápenná, v níž platina se roztápí, sestává ze dvou čás tí; zpodná 
čásť jesť prohloubena v té míře, aby v ní roztopená platina mohla tvořiti 
vrstvu toliko 14 až 18 čárek tlustou. Platina roztopená sdílí teplo dosti 
špatně, pročež kdyby vrstva roztopeného kovu byla tlustá, nebyla by zpodná 
čásť kovu roztopená. Ve zpodné části nachází se též žlábek dovnitř naklo
něný, jímž uniká plamen a vylévá se roztopená platina. Hořejší čásť má též 
dutinu, jejížto stěna tvoří strop pícky; v stropu této části nachází se kuželo
vitý otvor, v němž upevňuje se dmychadlo. Vápenec, jehož užívají Deville a 
Debray, pochází z třetihorného útvaru z okolí pařížského.

Dmychadlo sestává z širší měděné roury, která ukončuje se krátkou ku
želovitou násadkou platinovou; v rouře této nachází se užší roura měděná, 
ješto ukončuje se provrtaným knoflíkem platinovým. Užší roura měděná jest 
zašroubována do širší; z roury této pak vychází postranná roura, v níž umí
stěn jest kohoutek, jímž připouští se kyslík do pícky.

Když má se platina roztápěti, sestaví se pícka, otevře se zponenáhla 
kohoutek pro přístup svítiplynu, kterýž po té se zapálí a rourou užší připouští 
se kyslík, čímž plamen vhání se do pícky. Pícka vyhřívá se znenáhla při 
malém plamenu, po té plamen se zvětšuje, až nabývá největší síly. Plíškem 
platinovým, kterýž žlábkem do pícky se vsouvá, poznává se, kdy jest žár nej
vyšší. Když jest pícka v nejvyšším žáru, nasype se do ní houba platinová, 
kteráž záhy roztopí se a roztopená do kola se pohybuje, jelikož kyslík jest do 
dmychadla hnán poněkud vyšším tlakem.

Když jest veškerá platina v toku, zmírňuje se přístup kyslíku a sesiluje 
se proud svítiplynu, čímž počne platina roztopená jakoby vříti, kterýžto výjev 
pochází od uvolňujícího se kyslíku, pohlceného v platině roztopené. Posléze 
zavře se kohoutek kyslíkový a na to kohoutek svítiplynový. Když třeba pla
tinu slévati, odstraní se hořejší čásť desky, zpodná strana chytí se kleštěmi a
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kov lije se znenáhla do kadlubů litinových neb z dřevěného uhlí. Mají-li se 
roztápěti větší kusy platinové, užívá se pece, tolikéž Devillem a Debrayem 
sestrojené. Pec tato jest zhotovena na témže základě co pec předchozí, skládá 
se však z více kusů, železným plechem spojených. Za 42 minut roztopili oba 
učenci v peci takové 23 liber platiny. Prodajná platina drží v sobě sledy 
osmia a křemíku, kteréžto přimíšeniny lze odstraniti přetápěním, neboť osmium 
změní se vysokým žárem na těkavou kyselinu osmičelou a křemík na kyselinu 
křemičitou, ježto slučuje se s vápnem.

Přetopená, účinkem vysokého žáru a vápna vyčištěná platina jest bílá, 
málo našedivělá, tvrdá co měd, velmi kujná a tažná. Není porovátá, jakou 
platina z houby dobytá svařováním vezdy jest. Platina kovaná jest v podstatě 
své vlastně toliko silně stlačená houba, což můžeme snadně dokázati. Napl- 
níme-li nádobu měděnou, uvnitř kovanou* platinou plátovanou, kyselinou dusič
nou, rozpustí se něco médi, jelikož kyselina prostoupila neviditelnými pó- 
rami k mědi; plátování, zhotovené z lité platiny, nepropouští ni nejmenší 
stopy kyseliny dusičné. Platina jest neroztopitelná v obyčejných pecech, roz
tápí se toliko plamenem plynu třáskavého a těká vyšším žárem. V bílém 
žáru jest svařitelná jako železo, kteroužto vlastnosť pozoroval poprvé Knight. 
Platina kovaná a přetopená jest na vzduchu při všaké teplotě nezměnitelná; 
byvši roztopena, pohlcuje sice kyslík, tuhnouc pouští jej však opět; proto stříká 
roztopená platina. Kyselina sirková, dusičná neb solná nerozpouští jí. Nesnadná 
roztopitelnosť, pak nerozpustnost její v obecných, tudíž i nejčastěji užíva
ných kyselinách, dávají jí nesmírné ceny v očích lučebníka a průmyslníka. Žel, 
že jest kovem drahým, neboť cena její dosahuje ^zlatové a převyšuje pět
kráte cenu stříbra, jinak by den co den užívání jí v míře neskonalé se roz
šiřovalo. Nyní užívá se platinových předmětů toliko tam, kde všecky ostatní 
látky ukázaly se býti nezpůsobilými a kde nemůže průmyslník a lučebník jinak 
činiti, nehledě ani k nesmírnému nákladu, jakého nádoby platinové vymáhají. 
Jest-li platina slita s nějakým, v kyselině dusičné rozpustným kovem, roz
pouští se částečně spolu s kovem tímto; slitina platiny s malou částí iridia 
neb rhodia nerozpouští se ni v královské lučavce a jest úplně trvanlivá, vzdo
rujíc rozpustidlům lépe platiny čisté.

Lučavkou královskou rozpouští se platina, čímž povstává chlorid platičitý. 
S chlórem, brómem, iódem, se sirou a kostíkem slučuje se přímo a s různými, 
snadně roztopitelnými kovy poskytuje tolikéž snadně roztopitelné slitiny. Roz
topeným salnytrem n. žíravým draslem okysličuje se. Byvši roztopena s kře
menem a uhlím, přijímá z hmot těchto křemík a uhlík, stávajíc se křehkou a 
snadně roztopitelnou. Z předchozího snadně utvoříme sobě úsudek o tom, 
kterak jest lučebníku neb průmyslníku nakládati se zbožím platinovým, aby 
neutrpělo zkázy. Kelímky platinové nemají se žíhati mezi uhlím, jelikož tvoří 
se křehká sloučenina platiny s křemíkem, jenž pochází z popele uhelného. 
Lépe jest žíhati věci platinové v plamenu plynovém. Plamenem plynovým n. 
lihovým stává se hladký a lesklý povrch předmětů platinových bezlesklým a 
drsným. Aby vrátil se předmětům těmto dřívější lesk, třeba je otáčeti pozor- 
livě ve vlhkém písku mořském. V kelímku platinovém nesmí roztápěti se 
snadně zkovitelné sloučeniny kovové, neb sloučeniny, držící chlór, bróm, iód, 
síru a kostík neb sirníky žíravnin. Jelikož žíraviny a salnytr rozežírají pla
tinu, nemají se v nádobách z kovu toho zhotovených žíhati, nýbrž třeba 
práci tu v nádobách stříbrných před se vzíti, jelikož tyto nemění se látkami 
takovými.

Dříve, než známa byla platina celistvá, nacházela se v užívání platina 
nejvýše pórovatá čili tak zvaná houba platinová, jíž dobývá se pálením sal
miaku platičitého. Mimo celistvou platinu a houbu platinovou znám jest kov 
tento ještě ve třetím tvaru co nad míru jemný prášek. Prášek tento, čerň
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platinovér, vyrábí se nejlépe z chloridu platičitého. Sloučenina tato umístí se 
v láhvi skleněné a smíchá se se sodou a cukrem, načež zahřívá se; tím srazí 
se z roztoku platina nad míru rozdělená v podobě černého, koptovitého prášku. 
Houba a čerň platinová vyznamenávají se některými, velice podivuhodnými 
vlastnostmi. Přede vším sluší připomenout!, že jediné přítomností svou zplo
zují mnohé chemické sloučeniny, aniž by samy se proměňovaly, zvláště účin
kují co mocná okysličovadla. Dobereiner pozoroval nejdříve, že zapaluje se 
smíšenina z kyslíku a vodíku, byvši hnána na houbu platinovou. Yede-li se 
vodík na houbu platinovou delší dobu, rozžhaví se tato a vodík konečně se 
i zapálí. Houba platinová zhušťuje na povrchu a v porách svých velký 
počet plynů, na př. ze vzduchu čtyřikráte větší objem kyslíku, vyjímajíc 
dusík; tím způsobem podněcuje hoření a kysličení mnoha plynů, na př. kysličí 
vodík na vodu, páry liliové na ocet; kyselina siřičitá, vodné páry a kyslík, 
byvše vedeny přes slabě řezanou houbu platinovou, slučují se na kyselinu 
sirkovou. Liebig považuje čerň platinovou co perpetvum mobile. Látka tato 
pohlcuje stokráte více kyslíku, nežli veškerý objem pór její obnáší; kyslík 
jest pak v látce té v té míře zhuštěn, že jest blízký stavu kapalného. V tomto 
stavu zplozuje kyslík i takové sloučeniny, v které by jinak nebyl vcházel. 
Proudí-li vodík přes houbu platinovou, v jejížto porách nachází se kyslík zhu
štěný, povstává voda, čímž tolik tepla se uvolňuje, že houba do té míry se roz
žhaví, až vodík později přitékající se zapaluje. Zarazí-li se přístup plynu, 
naplní se póry opět kyslíkem a výjev tento lze tudíž do nekonečna prová- 
děti. Uvážíme-li, že póry, s krychlovou čárku veliké, platinové houby jsou 
s 1/100 čárky zšíří, což zajisté ještě mnoho jest, a považujeme-li dutinky tyto 
co krychle, nacházelo by se v krychlové čárce asi milion pór, z nichž každá

má povrch -jq^qq čtvercové čárky, součet povrchů všech pór jest -

== 600 čtvercových čárek, t. j. stokráte větší povrch, nežli kostka platinová, 
pór prostá. Dulong a Thenard dokázali, že i celistvá platina zplozuje, arciť 
v skrovné míře, chemické sloučeniny. Žhavý kotouč platinový jest řeřavý i ve 
smíšenině svítiplynu se vzduchem, jelikož hoří tato smíšenina, nezpůsobujíc pla
menu. Podobný výjev lze pozorovati při kelímku platinovém. Zahřívejmež jej nad 
kahanem plynovým, shasněmež plamen a otevřemež po nějaké době opět pří
stup plynu, aniž bysme tento znovu zapálili, shledáme, že rozžhaví se kelímek 
a trvá takto, pokud naň plyn proudí. Toho užívá se k spalování těžce 
spalitelných látek, kteréž umísťují se nad po
kličku platinovou. Upevníme-li spirálku z ten
kého drátu platinového na knot kahanu liho
vého, zapálíme-li po té knot a shasneme-li 
pak plamen, když drátek se rozpálil, a posťa- 
víme-li kolem drátu dutý válec skleněný, jest 
spirálka platinová ustavičně řeřavá, jelikož vy
stupující páry lihové okysličují se 11a aldehyd 
a kyselinu octovou. Davy sestrojil na základě 
tomto lampu, již nazval lampou bezplamennou, 
aphlogistic lampě; lampička tato vyšla záhy z uží
vání, jelikož zplozovala plyny, zdraví nebez
pečné a škodlivé. Dokud nebyly zápalky v uží
vání, sloužil k rozžehování zvláštní, důmyslným 
chemikem Dobereinerem vymyšlený stroj, kte
rýž zakládá se na těchto podivuhodných vlast
nostech houby platinové. Dobereinerovo rozže- 
hadlo platinové (obr. 83.) jest následovně osno
váno : V skleněné nádobě cc nachází se voda, 
kyselinou sirkovou okyselená, do ní jest zavěšen

35*
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kousek činku, čímž uvolňuje se vodík, sbírá se v b a kohoutkem c pouští se 
na houbu platinovou v /, kdežto se zapaluje. Veškeré výjevy tyto, jež lze pozo- 
rovati na houbě a černi platinové, nejsou hrubě ještě vysvětleny. Slavný Berzelius 
domnívá se, že jediná příčina těchto výjevů jest síla, již nazval kasalysí 
(z řeckého katalusis, což znamená roztok); tím nevysvětlil však ničeho; nyní 
zovou se výjevy takové po příkladu genialného Aleksandra Mitscherlicha úkazy 
dotečné, jelikož vznikají jediné dotknutím, tím nevysvětluje se opět ničeho, 
vyličuje se však skutečný stav výjevu.

Užívání platiny. Ačkoliv náleží platina ke kovům blahorodým, nemá 
přece toho významu a v jistém ohledu i té důležitosti co zlato neb stříbro. 
Nehodíť se jako kovové tito k výrobě šperků drahocenných, neboť nebylo jí 
popřáno mámivého lesku, kterýž zvábil od šerého dávnověku až po naši dobu 
a kdož ví, jak dlouho ještě po nás tak činiti bude, mysl lidskou ke zlatu 
a stříbru, kovům, jižto požívají nejvyšší uznalosti lidské. Barva platiny není 
v té míře oku lahodná, co barva stříbrná, ba směle tvrdíme, že nedosti- 
huje barvy vyleštěné oceli. Jediné výtečný duch, jaký ovládl nynější vědu 
a průmysl, mohl pochopiti pravý význam tohoto drahokovu a stvořiti jemu 
působiště v takové míře rozsáhlé a užitečné, jaké ani stříbru neb zlatu při
souzeno nebylo. Dějepisci chemie, kteří budou popisovati utěšený rozkvět 
velebné nauky této v prvé polovici věku nynějšího, zajisté se zápalem roz
hovoří se o platině, kteráž znamenitě urychlila vývoj této vědy, jsouc nástrojem 
přepevným, dosud nižádnou hmotou země nedostiženým, jehož pomocí bylo 
lučebníku propátrá,ti se do tajin a složení bezčetných látek země, a v němž 
mu bylo seznati, že dalek jest ještě cíle, dalek té Atlantidy, tak dávno a 
horoucně želané, kteráž slově prvek.

Pohledněmež do dílny lučebníkovy; uvidíme zde platinové kelímky, plíšky, 
dráty, lžičky, misky, klíšťky atd. Chemiku nelze obejiti se bez nástrojů těchto. 
Platina jest zvláště hledaná hlavně pro svou neroztopitelnosť v plamenu plynovém 
a pro nerozpustnost v kyselinách obecných. Drát platinový slouží k skoumání 
látek rozborem jakostným; k témuž účelu slouží kelímky, plíšky atd,, ač užívá 
se jich toutéž měrou v rozboru kolikostném. Nádoby platinové hotoví se hlavně 
dle způsobu Wollastonova svařováním a kováním houby platinové. Několik továren 
francouzských a anglických vzdělává platinu litou v strojích válcových a rážecích. 
Též slévají se z platiny mnohé nástroje. Y Anglii slévají se z ní kotle, v nichž 
zaváří se kyselina sirková a zkušeností vyneslo se na světlo, že litá platina 
jest k tomu konci způsobilejší platiny kované. Prvé, nežli užívají se nástroje 
a předměty platinové, zkouší se tím způsobem, že odpařují se v nich nejsil
nější a nejčistší kyseliny do sucha, při čemž nemají zůstaviti zbytku. Zůstavil-li 
se zbytek, nemá se nádob těch užívati, jelikož by záhy se porušily, aniž by 
lze bylo vinu toho nepozornosti dělníkově přičítati. Avšak i bezvadné nádoby 
pokrývají se, jsou-li delší dobu v užívání, malými bublinkami, stávají křehkými, 
propalují se zde onde. Příčinu toho možno hledati v arsénu, jestliže nádoby 
takové pocházejí ze starší doby a byly-li způsobem Jeannetty-ho zhotoveny; 
avšak i platina, arsénu úplně prostá, stává se po delším užívání bublina- 
tou, což pochází od nedokonalého svařování houby platinové. I nejhladší 
a nejlesklejší povrch kelímků platinových stává se po častém žíhání šedým 
a drsným, pročež třeba kelímky častěji, nejlépe po každém pokusu, bedlivě 
vlhkým pískem mořským leštiti. Platinové kelímky čistí se uvnitř též, že 
roztopuje se v nich boraks neb dvoj síran draselnatý. Porouchané zboží plati
nové spojuje se bud! platinou, aneb zlatém dukátovým.

Jelikož nemění se platina účinkem přerůzných sloučenin, rovněž jako 
zlato, zastupuje všudež kov tento, kde nehledí se tolik ku krásnému vněj
šku, jakož více ku vnitřné hodnotě věcí. Tak na př. užívají hotovitelé stro
jených zubů do roka nemalé množství kovu toho k robení nýtků, jimiž
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zuby se upevňují. Platinou pokrývají neb plátují se předměty, zhotovené 
z kovů laciných, vymáhají-li větší trvanlivosti, zvláště mají-li uvnitř vzdo- 
rovati účinku kyselin. K tomu konci položí se čtverhranný tenký plech plati
nový na větší a tlustší desku měděnou, obě desky stlačí se a ovinují se proužky 
plechu měděného, aby neměl vzduch mezi ně přístupu, po té rozpálí se do 
rudého žáru a stlačí se lisem vodným nad míru silně. Vystydnuvše, vál
cují se plechy tyto známým již způsobem. Z plátovaného plechu hotoví se 
špice k hromosvodům, misky k váhám, kelímky a misky k odkuřování. Před
měty tyto poskytují výhody platinových předmětů, jsou však mnohem la
cinější. Kdežto lot platiny stojí 10 z l., stojí lot mědi, platinou plátované, 
pouze 1*50 zl.

Největší množství platiny vymáhá průmysl chemický. Jest třeba roztopiti 
hmoty žárem, jímž mnozí kovové se roztápějí, ba mnozí i v parách těkají, 
i nelze tu obejiti se průmyslníku bez drahé platiny. Nejčastěji potřebuje se 
platina v továrnách na kyselinu sirkovou. Můžeme směle tvrditi, že kdyby 
nebylo platiny, nikdy by průmysl chemický nebyl se vyšinul k takové výši, 
neboť jediné nádoby platinové činí možnou výrobu kyseliny sirkové, krve to 
v žilách průmyslu, jakž ji Liebig právem nazývá; výroba ta jest pak snadnější a 
prosta všakého nebezpečí. Továrna na kyselinu sirkovou, kteráž denně vyrábí 
80 centů sehnané kyseliny sirkové, potřebuje platinovou pánev odkuřovací, 
rourky, zátky a jiné nástroje platinové, jež vymáhají nákladu až 30.000 zl. Dříve 
sháněla se kyselina sirková v nádobách skleněných, čímž zhusta stávalo se, že 
sklo puklo a kyselina rozstříkala se po všech místech továrny, způsobujíc škodu 
nesmírnou. Často setkáme se ještě v rozpravách následujících s přeužitečným 
kovem tímto, i bude nám vezdy litovati, že ruka přírody neuštědřila člově
čenstvu vzácné hmoty této více.

Slitiny platiny. Platina slévá se se všemi téměř kovy a dává slitiny 
v mnohém ohledu užitečné. Nejobyčejnější jest slitina platiny s iridiem. Zřídka 
nachází se platina prostá iridia. Peníze, jež v Rusku z uralské platiny se 
razily, drží až 4% iridia. Iridium dává platině výtečné pevnosti; platina tato 
dá se pěkně vyleštiti, jest nesnadněji roztopitelná než platina čistá a velmi 
nesnadno rozpustná i v lučavce královské. Slitina platiny o 30°/o rhodia ne
rozpouští se v lučavce královské. Se zlatém dává platina nažloutlé neb šedo
bílé slitiny, z nichž hotoví se dráty a plechy, jichž užívají zubní lékaři. 
Slitiny tyto rozpouštějí se v lučavce královské a zlato dá se pak z roztoku 
toho sraziti kyselinou šťavelovou a platina poráží se kyselinou mravenčí. Sli
tiny platiny se stříbrem jsou tmavější, tvrdší a méně tažné než stříbro. Jedné 
slitiny takové užívají zubní lékaři jmenem platině au titre; slitina tato sestává 
z 35 č. platiny a 65 č. stříbra. Slitiny platiny se zlatém a stříbrem slouží 
k témuž účelu. Slitiny platiny s médi jsou kujné a nabývají pěkného lesku. 
Cooperova slitina sestává z 7 č. platiny, 16 č. mědi a 1 č. činku, podobá se 
16tikaratovému zlatu a nerozpouští se v kyselině dusičné neb sirkové; jedné 
slitiny takové užívá se k obrubě čoček k dalekohledům. Ze; slitiny, sestávající 
z 4 č. platiny, 3 č. s tř íb ra , a z 1 č. mědi, hotoví se péra ku psaní, kteráž 
jsou velice trvanlivá. Slitina platiny se železem neb ocelí hodí se k hotovení 
řezacích nástrojů, jak již byl Faraday pozoroval. Ze slitiny z 1 č. platiny a 
z 200 č. oceli robí se břitvy. Mnohé druhy oceli tvrdé, kteréž prodávají se 
jmenem oceli platinové, nedrží však v sobě ani stopy kovu toho.

Sloučeniny platiny. Nejznámější a nejvíce užívaná sloučenina platiny jest 
chlorid platičitfi. V roztoku platiny v lučavče královské nachází se kov tento co 
chlorid. Když odkouří se roztok tento, zbývají červené hráně, kteréž záhy 
hnědnou, když sůl tato déle se žíhá. Roztok chloridu platičitého jest tmavě 
žlutý; jest-li červený, drží v sobě chlorid platinatý neb iridium. Žíháním mění 
se chlorid platičitý na chlorid platnatý a posléze zůstaví platinovou houbu.
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Chlorid platičitý slouží zhusta k rozmanitým účelům v průmyslu. V továrnách 
na porculán pokrývají se jím jisté nádoby, jimž hledí se dáti lesku kovového, 
jenž leží mezi barvou stříbra a oceli. K tomu konci zředí se sehnaný a si
licí lavandulovou pomíšený roztok vodou a natírá se po té na glazuru před
mětů, jež mají míti lesk platinový; posléze žíhají se předměty takové, čímž 
chlorid platičitý se rozloží a platina zkověná objeví se leskem svým. Pruský 
lučebník Klaproth objevil r. 1793 tento způsob platinování porculánu, kterýž 
po jistou dobu velice hledán byl, později však z užívání úplně vymizel. R. 1848 
nalezl Salvétat, že prášek platinový, byv taven s miniem, pískem a boraksem, 
dává na porculánu velmi jemnou a pěknou šeď. Prášku platinového dobývá se 
srážením chloridu platičitého nadbytečným salmiakem a zahříváním sraženiny, 
když odtekla veškerá sůl poslední; zbytek jest černý prášek, jejžto lze snadně 
rozetříti a smíchati s tavidly. Chlorid platičitý slouží též co červený, nesma
zatelný inkoust k znamenání prádla. Místo, jež označiti se má, zavlaží se 
prvé roztokem sody, smíšeným s gummou, po té znamená se zředěným roz
tokem chloridu platičitého. Když písmo uschlo, potře se pérem, smočeným 
v zředěném roztoku chloridu cínatého, tu nabývá ihned barvy krásně nachové, 
úplně stálé a neporušitelné.

Y rukou chemikových slouží chlorid platičitý k rozeznání drasla od sody. 
Často přihází se, jak v továrnách tak i v pracovnách chemikův, že třeba jest 
věděti, kterou žíravinu drží v sobě jistá kapalina. Několik kapek chloridu 
platičitého rozluští tu otázku. Y žíravém louhu draselnatém, neb v nějaké 
soli draselnaté dává skoumadlo toto práškovitou, žlutou sraženinu, chlorid 
platičito-draselnatý, ve vodě nesnadno rozpustný; roztoky solí a sloučenin 
sodnatých nezahalují se tímto skoumadlem. Jest sice pravda, že by nezkušený 
mohl považovati soli ammonaté za draselnaté, jelikož soli prvé poskytují 
s tímto skoumadlem tolikéž žlutou sraženinu; avšak malá zkouška poučí nás 
i v záhadném případu tomto. Sraženina žlutá, vzniknuvší chloridem platiči- 
tým v sólech ammonatých, vydává, byvši třena s vápnem nehašeným, silný 
zápach po čpavku.

Platinování. Vysoká cena platiny klade zhusta odpor užívání kovu to 
hoto. I pokoušeli se lučebníci již záhy, zdaž by nádoby, zhotovené z kovů 
laciných, nedaly se toliko na vnitřném povrchu, kde mají stýkati se s kyse
linami, povléci vrstvou vzácné platiny. Zkoušky takové zhusta podařily se, 
avšak v celku přece neposkytnuly očekávaného výsledku. Ještě nejlépe slouží 
nádoby, jež byly plátované platinou, nikoliv však takové, kteréž byly galva
nicky neb za mokra platinované, jelikož vytvoří se způsoby posledními toliko 
velice tenká, tudíž i nestálá vrstva platiny. K platinování slouží roztoky, velmi 
různě připravené. Předpisy k roztokům takovým podali Fehling, Bottger a j. v. 
Bottger užívá roztoku chloridu platičitého ve vodě, smíšené se solí kuchyň
skou. Zahřeje-li se roztok tento k varu a ponoří-li se pak do něho dobře 
očištěné předměty, povlékají se po několika hodinách šedou vrstvou platiny, 
ježto vyleštiti se dá křidou. Fehling užívá k platinování dotýkáním (s cin
kem, viz postříbřování) roztoku z 1 č. chloridu platičitého a 20 č. soli ku
chyňské v 100 č. vody, kterýž byl malou přísadou sodnatého louhu žíravým 
učiněn. K platinování galvanickému odporučuje Bottger roztok salmiaku pla
tičitého ve vřelé vodě, k nížto přičinilo se něco čpavku; v roztoku tom na
bývají předměty lesklého povrchu platinového. Jelikož salmiak platičitý jest 
nesnadno ve vodě rozpustný, třeba roztok častěji znovu připraviti.

Kovy platinovité. Ruda platinová hostí v sobě několik velmi vzácných 
a platině velice podobných kovů. Sprvu byla ruda platinová považována za 
jeden nový kov, kterýž obdržel jméno platina. Později ukázalo se však, zvláště 
neúnavnou pílí anglického lučebníka Wollastona, že platina jest provázena něko
lika velmi zajímavými kovy, kteréž částečně odlučují se při dobývání platiny
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za mokra, zůstávajíce v roztoku, z něhož srazila se platina salmiakem, částečně 
zbývají v látkách, v královské lučavce nerozpustných. Wollaston objevil 
1803 palladium a rhodium, Tennant téhož roku iridium a osmium, a Claus 
r. 1843 ruthenium. Jak jsme již s prvu se dotkli, drží ruda platinová v sobě 
nejvíce platiny (45—86°/0), vedlé toho obsahuje 1—6°/0 iridia (nejvíce polyxen 
z ostrova Borneo), 0*5— 3°/0 rhodia (nejvíce polyxen ruský), 0*5— 2°/0 palladia 
(nejvíce polyxen australský), 1— 37°/0 osmiridia (nejvíce polyxen z Oregonu), 
0*5—4% zlata, 0*1—4°/0 mědi, 4— 11 °/0 železa a 0*9—4\  písku. Z kovů 
těchto nerozpouští se v lučavce královské slitina iridia s osmiem, držící ještě 
skrovnou přísadu platiny, palladia, rhodia, ruthenia, železa a mědi; ostatní 
kovy rudy platinové rozpouštějí se.

Nejdříve bylo objeveno z kovů platinovitých 'palladium. Palladium vysky
tuje se již samorodné s rudou platinovou, pak nachází se též se zlatém slito 
v porpezitu, nerostu držícím vedle zlata 5— 10°/o palladia. Novější dobou bylo 
objeveno též v diabasu na Harcu. Když rozpustí se ruda platinová v lučavce 
královské, nachází se palladium v roztoku co chlorid palladnatý; abysme pal
ladium vybavili, zobojetníme uhličitanem sodnatým roztok kyselý a přičiníme 
po té roztok kyanidu rtuťnatého,^ jímž srazí se nažloutlý kyanid palladnatý, 
smíšený s kyanidem měďnatým. Žíhá-li se sraženina tato za přístupu vzduchu, 
vyloučí se palladium a měď. Aby oddělilo se palladium od mědi, rozpustí se 
houba palladiová v kyselině dusičné, roztok tento zobojetní se uhličitanem 
sodnatým a smíchá se pak v prostranné nádobě s mravenčanem draselnatým 
a kyselinou octovou, čímž vylučují se velké, kovolesklé lístky palladia. Pal
ladium roztápí se nejsnadněji ze všech kovů platinovitých. Podobá se barvou, 
leskem a kujností platině, jest svařitelné, v ohni nabíhá fialově, ale nabývá 
pak zase lesku původného, rozpouští se v zředěné kyselině dusičné. Z palladia 
hotoví se nástroje geodétické a hvězdářské. Drát palladiový slouží k upev
ňování strojených zubů. Královská společnost geologická v Londýně užívá pal-' 
ladia k památným penízům. Palladium poskytuje s některými kovy slitiny, 
kteréž však užívají se méně kovu samého. Slitiny z 1 č. stříbra a 9 č. pal
ladia užívají zubní lékaři. Slitina z 1 č. palladia a ze 100 č. oceli hodí se 
prý k hotovení chirurgických nástrojů.

Rhodium dobývá se z roztoku rudy platinové v lučavce královské; z roz
toku toho srazí se prvé platina salmiakem a po té cinkem ostatní kovy. Sra
ženina tato drží v sobě nyní veškeré platinovité kovy. Aby se dobylo z ní 
rhodia, usuší se a smíchá se po té se solí kuchyňskou, načež žíhá se smíše
nina as hodinu v slabém proudu chlórovém. Pak rozpouští se ve vodě, roztok 
sežene se v misce porculánové a nechá se ochladnouti, čímž vyloučí se hráně 
soli kuchyňské Louh zbývající po odstranění soli kuchyňské zahřívá se s kyse
linou dusičnou a míchá se se sehnaným roztokem salmiaku, iridium srazí se, 
načež zbývá rhodium v roztoku, jenž jest sbarven pěkně růžově. Roztok tento 
zavařuje se znenáhla, čímž vyloučí se chlorid rhodito-ammonatý ve velkých 
hřáních, ježto snímají se, rozpouštějí se znovu v salmiakovém roztoku, z něhož 
nechávají se opět vyhraniti. Když žíhají se hráně čištěné, zbývá čisté rhodium. 
Rhodium má barvu téměř stříbrnou, není kujné, nesnadněji roztopitelné pla
tiny, nerozpustné ve všech kyselinách, rozpouští se ale v roztopeném dvoj- 
síranu draselnatém. Rhodia užívalo se dříve k robení zvláštní, velmi tvrdé 
oceli, oceli rhodiové, kteráž prý byla lepší i vzácného wootze.

Iridium  dobývá se z osmiridia (Newjanskitu a Siserskitu), kteréžto na
chází se vtroušené mezi rudou platinovou; nejvíce iridia přivádí se však 
z nerozpustných zbytků rudy platinové k užitkům. Zbytky tyto jsou šedé 
neb černé a drží vedlé iridia též osmium, rhodium, ruthenium a písek. 
Z osmiridia dobývá Deville a Debray následujícím způsobem iridium: osmi- 
ridium roztopuje se s cinkem v kelímku tuhém, až cink veškerý odtékal,
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pak rozetírá se zbývající látka černá a míchá se s kysličníkem bary čitým a 
dusičanem barnatým, smíšenina tato žíhá se hodinu v kelímku hliněném, načež 
nechá se ochladnouti, rozetírá se opět a vaří se s královskou lučavkou, jíž 
zbavuje se kyseliny osmičelé. Z roztoku v lučavce královské sráží se kyse
linou sirkovou kysličník barnatý. Roztok zbývající smíchá se s kyselinou solnou, 
odkuřuje se nějakou dobu a po té přičiňuje se k němu salmiak v kuších, 
čímž vylučuje se sraženina. Roztok odkuřuje se spolu se sraženinou na vodné 
lázně do sucha a zbytek omývá se na cedítku sehnaným roztokem salmiaku. 
Tu zbývá černý salmiak iridičitý, pomíšený rutheniem. Salmiak iridičitý žíhá 
se7 aby částečné se rozložil; po té žíhá se v proudu vodíkovém, čímž odstraní 
se chlór a kyslík, a zbývá houba iridiová. Houba tato roztápí se se salnytrem 
a hydrátem draselnatým, vymývá se bedlivě a žíhá se v uhelném kelímku do 
bílého žáru, čímž prášek iridiový se svaří, posléze roztápí se v pícce vápenné 
plamenem vodíkovým. Iridium roztopí se a podobá se pak velice rtuti. Iridium 
vybavuje se ještě z peněz platinových, z odpadků při dobývání zlata atd. 
Iridium jest známo v trojím tvaru rozdílném, právě jako platina, totiž co 
iridium celistvé, houba a čerň iridiová. Vůbec podobá se platině, jest však 
křehčí, tvrdší a nesnadněji roztopitelné, nerozpustné v kyselinách; míchá-li se 
se solí kuchyňskou a pálí-li se v chlóru, dává rozpustný chlorid podvojný. 
Slitina jeho s platinou vzdoruje ohni a skoumadlům chemickým lépe než 
platina čistá a slouží nyní zhusta k nádobí chemickému. Kysličník iriditý barví 
porculán krásně černě.

Osmium nachází se sestředěno ve zbytcích, při dobývání platiny se na
hromadivších. K dobývání prvku tohoto slouží buď kyselina osmičelá, buď
osmičelan draselnatý neb ammonatý. Kyseliny osmičelé dobudeme, žíhajíce 
osmiridium v proudu kyslíkovém, aneb roztopujíce je se žíravým draslem a 
salnytrem a překapujíce po té hmotu tuto spolu s lučavkou královskou, jíž 
kyselina osmičelá se vybavuje. Když odkysličíme kyselinu osmičelou v proudu 
vodíkovém, nabýváme osmia v podobě černé látky. Kovolesklého osmia do
budeme, nasytíme-li osmičelan ammonatý sirovodíkem, zahříváme-li tekutinu 
tu k varu, scedíme-li po té sirník osmičitý a usušivše tento pozorlivě a 
žíháme-li pak po 4 až 5 hodin v kokovém kelímku, jenž jest uložen v ke
límku z ohnivzdorné hlíny, tu zůstaví se osmium roztopené v malých, tvrdých 
namodralých kuších. Osmium, různě připravené, má též velmi rozdílné vlast
nosti. Žíhá-li se v uzavřeném prostoru, mění se v p á ry ; má-li vzduch pří
stupu, okysličuje se již při nízké teplotě a mění se v kyselinu osmičelou, 
kteráž má vůni nesnesitelnou, očím a plícím zhoubnou.

Euthenium  připravuje se tolikéž z osmiridia. K tomu konci roztápí se 
osmiridium s 4— 5 č. činku v kelímku uhelném; po té rozžhaví se kelímek 
do bílého žáru, jímž cink odtéká, v kelímku zůstaví se pórovatá, kyprá 
hmota, kteráž smíchá se s kysličníkem baryčitým a dusičnanem barnatým ;
smíšenina tato žíhá se v hliněném kelímku s hodinu. Po vychladnutí rozetře
se obsah kelímku a vysype se do láhve, naplněné částečně kyselinou solnou. 
Láhev umístí se po té do studené vody, aby se ochladila; z láhve vystupuje 
chlór a kyselina osmičelá, čímž se tekutina velice zahřívá. Když přestávají 
z láhve vystupovati plyny, vleje se do ní 1 č. kyseliny dusičné a 2 č. se
hnané kyseliny sirkové. Láhev se uzavře a síran barnatý nechá se usaditi. 
Čirá tekutina slévá se pak od sraženiny a překapuje se v křivuli asi na 
čtvrtinu, čímž zbavuje se kyseliny osmičelé; po té přičiní se k tekutině, 
v křivuli se nacházející, salmiak a kyselina dusičná, načež odkouří se na vodné 
lázni do sucha. Tu zbývá tmavě fijalová sůl, kteráž vymývá se do té doby 
roztokem salmiaku, pokud sbarvuje se scezenina. Ostatek žíhá se v porculá- 
novém kelímku, čímž vyloučí se iridium, držící hojně ruthenia. Iridium toto 
žíhá se asi hodinu v kelímku stříbrném s žíravým draslem a salnytrem. Roz-
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topená hmota rozpouští se ve studené vodě a roztok procezuje se; scezenina, 
kteráž drží ruthenan draselnatý, smíchá se s kyselinou dusičnou, jíž vylu
čuje se kysličník ruthenitý, z něhož dobude se žíháním v uhelném kelímku 
čistého ruthenia, ježto roztápí se po té v pícce vápenné.

Ruthenium jest šedobílé, křehké, po osmiu nejméně roztopitelné, v ky
selinách téměř nerozpustné. Páleno na vzduchu mění se v modravě červený 
kysličník ruthenitý. S cínem poskytuje slitinu, ježto vyhraňuje se v pěkných 
krychlích. Slitina ruthenia s cínem podobá se vismutu. Tato slitina jest nej
krásnější ze všech slitin kovových a lze ji též velmi snadno připraviti, jelikož 
třeba ruthenia toliko 1 č. s 10 č. cínu roztopiti v kelímku uhelném a roz
pustit! pak hmotu tuto po vychladnutí v kyselině solné, čímž čásť cínu se 
odstraní a pěkná skupina hráni zbývá.

J a h n o v a  Kronika práce. Dílí V.



M i n c o v n i c t v í .
Dějiny. Ráz mincovny, číslo mincovně. Stříž a zrno. Cena peněz. Slévání pruhů a desk. 
Válcování pruhů v plechy. Vyrážení plátů. Justirování a stroj hoblovací. Bílení a žlucení 
plátů. Roubení plátů v Castaingově nebo v Gingembreově stroji kružném. Stroje rážecí 

Stroj vřetenový. Stroj Uhlhornův a jeho výhody. Zlé nebo falešné peníze.

nej důležitějším vynálezům, k nimž po drahné době člověčenstvo bylo 
dospělo, náleží před jinými zajisté vynález peněz z kovů ražených. Kdo 
chce důležitost vynálezu tohoto náležitě oceniti, nechť putuje v mysli 
své do oněch dob, kdy postrádala lidská společnost peněz, usnadňujících 
přechod zboží různého z jedné ruky do druhé. Jak nesnadno bylo tehdá 

určiti hodnotu věcí, kteréžto měly vespolek se vyměniti ? Penízem byla druhdy 
každá věc, kteráž byla všeobecně přijata co měřítko při posuzování hodnoty 
zboží, určeného k výměně. Co peníze sloužily rozmanitým národům nejroz
dílnější věci, jakž také jinak ani možné nebylo při nerovné vzdělanosti, při 
různém způsobu života, kterýž vedli tito národové. Tak národové nebo jedno
tliví kmenové lovčí vyměňovali rozličné věci za k o že ; v Hudsonském zálivu 
slouží dosud bobří kůže co prostředek výměny. Bobří kůže platí za 3 kože 
z tchořů nebo za 2 kože lišč í; medvědí kůže má cenu čtyř koží bobřích,
ručnice prodává se za 15 koží bobřích. Ve středověku užívalo se i částí
z koží co peněz; na př. pysk s vousy sloužil co poukázka na koží celou, uloženou 
ve skladech veřejných. U národňv zemědělných užívalo se dobytka co peněz; 
Homér cení odění Diomedovo na 9 volů, zbroj Glaukovu na 100 volů; po
kuty byly ukládány v jistém počtu volů, tak dálo se v fiecku dle zákonů Drá- 
konových,^ podobné u Římanů, Němců, v Anglii, Skotsku a v Uhřích za králo- 
vání sv. Štěpána. Čerkesové cení dosud všecky věci dle jistého počtu volů. 
V Předné a Zadné Indii, v jižné a západné Africe a j. v. sloužily jisté lasturky, 
nazvané kauris (z mušle Cypraea moneta) na místě peněz. Uvnitř Afriky slouží 
kusy soli co peníze, k témuž účelu slouží v Sibiři cihly z čáje, v Persii též
datle, v anglických osadách v Západné Indii cukr, v Marylandu a Virginii
tabák, na Novém Fundlandě tresky. Národové, jižto neznali peněz kovových, 
užívali pouze takového zboží co peněz, kteréž bylo lze rozděliti snadno v částky, 
hodící se k výměně věcí drobnějších a které nedoznávalo účinkem vlhkosti 
nebo teploty značnějších proměn a bylo tudíž způsobilé k uschovávání. Zdali 
užívalo se kovův co peněz současné s těmito rozmanitými předměty, aneb 
vešly-li později teprvé v užívání, nelze s jistotou ustanoviti.

Které z kovův nejprvé sloužily k dělání peněz, zdaliž to byly kovy 
blahorodé, zlato a stříbro, anebo kovy obecné, železo, cín, měd a j. v., tolikéž 
nelze dókázati. Zdát se dosud, že Egypťané užívali nejprvé kovův co peněz. 
Abraham (1900 1. př. Kr.) dověděl se teprvé na cestách svých v Egyptě, že
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mají se zlato a stříbro za odznak bohatství. Kovy tyto prodávaly se tehdy 
dle váhy, jakž se děje dosud v Číně; ražení peněz nebylo známo. Ve starém 
zákoně mluví se zhusta o zlatě a stříbře čistém nebo přečistém, z čehož 
soudí se, že nacházely se tyto kovy ve slitinách, v nichž zlato a stříbro pře
vládaly. Zdaž znalo se tehdá přesné stanovení hodnoty těchto slitin, t. j. 
mnoho-li drží v jisté váze zlata a stříbra, toho rovněž nesnadno jest se do- 
pátrati, Zdá se, že znali Židé čistění zlata a stříbra popelem rostlin, jímž 
odstraňovaly nečistoty („olovo“) ;  popel rostlinný (činí podobně jako kapelky 
z popele kostěného), olovo a oheň jsou třeba k zkoušení slitin kovův drahých 
na čistotu. Zdáť se rovněž, že „ohně přehánějící/4 o nichž mluví se v pro
roctví Malachiášově, byly pece zkoušecí, a onen, jenž „seděti bude přeháněje 
a vyčisťuje stříbro ; i vyčistí syny Lévi a přecídí je jako zlato44 (Malach. Y, 3.), 
jest bezpochyby průbéřem Židé užívali těchto prostředků, jež měli zajisté 
od Egypťanů, již r. 900 př. Kr.

Dle Herodota užívali Lydští nejprvé peněz ražených; na penězích těchto 
byly obrazy krávy a býka, bohův egyptských, pročež připisujeme vynález peněz 
ražených zcela důsledně Egypťanům. V Egyptě panovaly velmi přísné zákony 
proti penězokazům. Diodor vypravuje, že utínaly se zločinci takovému obě ruce.

K nejstarším mincím náleží perský darik (řec. dareikos), jehožto jméno 
odvozuje se od vlastního jména Darius, nebo perského slova darah, což značí 
hrdle; na penízi tomto jest obraz perského krále ; slovo darik jest totožné 
s anglickým sovereign (panovník). Dosud jest zvykem, nazývati větší mince 
po panovníku, jehožto obraz na minci jest vytlačen; známeť Friedrichsďory, 
Louisďory, Napoleonďory a j. v. Římští spisovatelé zmiňují se o penízi, 
kterýž slul Filippen?, zajisté z téže příčiny.

Slovo kesef t. j. peníz znamenalo Židům jednak peníze vůbec, jednak 
minci stříbrnou. Snad možná z toho soudiť, že užíváno stříbra k dělání mincí 
dříve než zlata. V Egyptě byly vynalezeny váhy, jichž užívali zlatníci a min- 
cíři, rovněž bylo zde vynalezeno dmychadlo, bez něhož nelze se obejiti při 
vzdělávání kovův.

Hlavně užíváno jest v dávnověku zlata, stříbra a mědi k ražení kovů. 
Prabydlitelé Anglie, pak Klazoménští, Lakedemónští a Byzantinští užívali k té 
muž účelu i železa. Aristoteles aPolluks vypravují, že Dionys Syrakuský razil 
peníze i z c ínu; tak činí dosud Číňané a Malajové. Zdáť se, že byly římské 
plumbei nummi skutečně olověnými. Bronzové mince za doby císaře Septima 
Severa drží velmi mnoho mědi. Peníze stříbrné byly prosty olova, an tento 
kov činí stříbro křehké.

Mince řecké a římské razily se z přirozených slitin zlata se stříbrem ; 
nižádným zákonem nespravovala se ještě tehdá hodnota těchto slitin. Ve stří
brných mincích z doby republiky římské a z času krále Filippa Makedónského 
nachází se něco mědi a z la ta ; příměsek tento jest v každé minci jiný, tudíž 
lze jej považovati co součásť nahodilou.

Zlato a stříbro snadno vzdělávalo se na mince, ano jest měkké, snadno 
dá se vykouť v pláty a mince získají bitím dobrého rázu.

Římané naučili se biti peněz za krále Servia Tullia (578 př, Kr.) od 
Řeků. Nejstarší známá zlatá mince římská pochází z r. 206 př. K r . ; nej- 
starší mince stříbrná byla ražena r. 269 př. Kr. V době, kdy vzdělanost řecká 
byla dospěla k neobyčejnému stupni dokonalosti, nacházeli se Římané jak 
v uměních tak v průmyslu teprvé na začátku; učiliť se, setkavše se s Řeky, 
od tohoto pokročilého národa. Římané slévali ze zlata nebo stříbra sprvu větší 
desky, ozdobené obrazem krávy (odtud zvaly se peníze latinsky pecunia, kte
réžto slovo odvozuje se ze jména pecus t. j. dobytek) neb kohouta neb hole 
Merkuriovy, n. j. p., kteréžto obrazy udávaly jmenovitou cenu těchto peněz; 
každý peníz, vážil asi 12 uncí a .slul aes grav**. Jelikož těžký, nemotorný peníz 
tento nehodil se co pohodlný prostředek výměny, razily se později, když počali

36*



Římané vésti čilejší obchod s Kartbagem, Řeckem a Španělskem, na místě 
starších peněz „ nwmmiatreia nebo „nvmmi aeneiu zvaných, pohodlné peníze 
stříbrné. Podobně jako v Řecku razily jednotlivé z početných státův své 
zvláštní peníze, tak shledává se i v Římě, že měly čelnější rodiny právo k rázu 
peněz ; razilyť peníze dle řeckého příkladu. Mnohé peníze římské jsou ozdo
beny čtverospřeží, hlavou Apolla, Minervy, Junony anebo nesou obraz impe- 
rátorův. Mimo to byly na těchto mincích nápisy (jméno toho, kdo minci razil, 
jméno mincovny, hesla a j. v.). Dřevné mince tyto byly okrouhlé nebo vej- 
čité, a vyznamenávaly se zhusta značnou tloušťkou; ráz byl polovypuklý.

Mince z doby úpadku říše římské jsou velmi špatné. Ačkoli bděly nad 
hodnotou mincí zvláštní zákony, přece vůlí imperátorův nebylo jich šetřeno a 
imperátorové sami stali se penězokazy, by zachovali život a udrželi se na trůnu. 
Vůbec vidí se v dobách, kdy peníze byly špatné, i úpadek mravův — říše 
římská toho nejlepším příkladem!

V následujícím přehledu podáváme rozbory řeckých a římských stříbr
ných mincí z různých dob :

2ř4 Mincovnictvl.

Váha Kok R a. z i t e 1 Stříbro Měď Zlato Cín

gr.
113-64 600 př. Kr. 1. Stará mince řecká . . 109-50 1*0 0*13 —

— — 2* v » » • 36-8°/o 44-8% 18‘4°/o —

60*06 200—300 př. Kr. 3. Denár z doby republiky
římské .......................... 59 68 0 09 0*29 —

3*04 69 po Kr. 4. Mince Vespasianova 2*431 0*539 0-020 stopy

2*8 98 5. „ Traiánova . . 2*455 0-341 0*004

3-47 117 6. „ Adriánova . . 2 808 0*661 ^ o o T

3*87 138 7. „ Antonia Pia . . 2*717 1*053 o-ioo

2*92 161 8. „ Marka Aurelia . 2*326 0-592 0*002

2-703 180 9. „ Kommodova . . 1-814 0*869 0*020

3*34 238 10. „ Gordiana Pia . 0-941 2*262

3-47 244 11. „ Filipa Arabského 1-508 1*917 0*045

3*758 249 12. „ Deciova . . . 1*490 2*213 ^ 0 5 5

Hledíme-li k složení těchto mincí, nabýváme přesvědčení, že stříbrné 
mince starší byly čistší, téměř z ryzího stříbra ražené (č. 1.). Tak bylo i u mincí 
zlatých. Statéry Filippa Makedónského, otce Alexandra Velikého, drží 97'9°/0 
zlata a 2T°/0 stříbra; mají složení zlata ryzího. Za času Herodota (okolo 500 
př. Kr.) byly ceny rovných vah zlata a stříbra v poměru 16 : 1, za doby So
kratovy jako 12 : 1 ; zlato mělo tehdá menší cenu, any byly zaplaveny re 
publiky řecké zlatém králů perských, jimiž tito snažili se porušiti poctivosť 
řeckou. R. 300 př. Kr. byl poměr ten 10 : 1.

Staré mince razily se z kovů ryzích, nebyloť známo ještě čistění těchto. 
Když pozorujeme složení mincí, počínajíce čís. 4., shledáváme, že jsou tím 
špatnější, čím více klesal dobrý mrav. V posledních letech říše římské ne
dostávalo se pokladu císařskému více peněz, by zaplatiti mohl žold vojínům, 
na nicbžto závisela moc i život císařův. V době té přetápěli Galienus a jeho
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nástupcové staré mince, vylučujíce z nich stříbro, na místě těchto vydávali 
mince bronzové, zlehka postříbřené (mim nebo pocínované. Mince
cínové a olověné byly považovány za falešné. Památné peníze řecké a řím
ské, pak ony z doby prvýcb králů franckých a císařův německých byly zlaté. 
Podmanění národové dávali Ěímu své poplatky spočátku ve stříbře, později 
též ve zlatě.

Za starých dob dálo se bití mincí následujícím způsobem: Razítko zpodné 
upevnilo se na špalku ; na toto položil se plát, pak razítko hořejší, na k te 
réž bilo se kladivem, při čemž je držel dělník jednou rukou. Způsobem tímto 
dál se ráz jednak velice nedokonale, jednak ztrácelo se mnoho času. Větší 
mince vymáhaly několik rázů, čímž stalo se, posunula-li se mince poněkud, že 
vytvořil se ráz nezřetelný. Později upevnilo se razítko svrchně na svislé násadě, 
kteráž pohybovala se kolmo v nehybném pouzdru; práce tím se usnadnila, 
avšak ráz mincí dál se přes to vše nedokonale. Za doby nynější nechybuje 
se v té příčině více, jelikož provádí se ráz v kroužku rážecíin.

Po všecky doby, kdy kovové peníze jsou v užívání, nemálo falešných 
mincí obíhá. Plinius vypravuje v té příčině následující: „Jedni kazí peníze, 
přičiňujíce mědi, druzí opět ztenčují váhu zákonitou, kteráž jest taková, že 
84 denáry váží libru. Proto zavedeno bylo zákonem zkoušení mincí ( de- 
nářiós probandi). Zákon tento byl lidu v té míře vítaným, že vystavěl Mariu 
Gratidianovi, od něhož zákon tento pochází, na počest pomníky ve všech 
ulicích v Éímě. Jest s podivením, že vymáhá v umění penězokazů i zločin sám 
badání; falešná mince schovala se co vzor a platilo se za ni více peněz 
dobrých."

Za Plinia kazily se mince v ten způsob, že se hodnota jich ztenšovala 
pod zákonitou míru. Později dělaly se mince z cínu neb ze slitiny tohoto 
kovu s olovem. Z doby prvých imperátorův římských docházejí mince železné 
nebo měděné, povlečené teninkými plátky stříbra.

Ačkoliv vydal císař Konstantin 26. července r. 309 přísný zákon proti 
penězokazům a velice se zasazoval o výrobu dobrých mincí, čímž nemalé dobro
diní svým poddaným učinil, přece jsou mince z posledních dob vlády římské 
čím dále tím špatnější. Teprvé Maurové hotovili zase mince ceny umělecké ; 
mince tyto mají obraz panovníkův a nápis, udávající jich cenu. Za doby Me- 
rojevcův (486— 752) razily se mince neúhledné a špatné.

Mince zkoušely se v dřevných dobách bud! na kamenu průbéřském buci 
podlé zvuku a zápachu, anebo též kapelováním. Oddělování zlata od stříbra 
dálo se velmi nedokonale. Zlato i stříbro čistily se amalgamováním.

Nejstarší mince, uschované ve sbírkách starožitností, mají vysokou cenu 
uměleckou, ačkoliv razily se stroji velmi nedokonalými. Jednotlivé státy řecké 
razily své zvláštní mince, naučivše se tomu tuším odFéničanů. Tyto mince roze
znávaly se od sebe odznaky různým i: Aegina měla na mincích obraz želvy, 
Rhodos opět růži, Athény džbán na olej a j. v. Tyto znaky jsou vytlačeny 
na jedné straně mince, kdežto strana druhá jest poněkud prohlubena. Později 
razily se na obou stranách mincí rozmanité okrasy vypuklé ; na mincích těchto 
nachází se přečasto buď Minervin buď Cereřin obraz. Velmi ozdobné a krásné 
jsou staré mince syrakuské. Na jedné straně jejich jest odznak města — 
čtverospřež velmi dokonale provedená, na straně druhé jest vypuklý čtver
hran, ve kterémž na některých mincích z dob pozdějších vyskytují se co 
okrasa malé, nepatrně vypuklé hlavy. Na nejlepších mincích syrakuských 
nachází se s jedné strany čtverospřež, se strany druhé hlava Proserpiny, . 
arciť jsou mince tyto původu novějšího. Rytci syrakuští byli v dřevných 
dobách pověstní pro svou dovednost; dosud uschovává se peníz, ku kterémuž 
dva tehdejší rytci, Frenetos a Simon, v zápasu o palmu umění jsouce, 
razítka byli zhotovili. Staré peníze řecké vyznamenávají se neobyčejnou 
sličnost! a svědčí na prvém místě o veliké vytříbenosti vkusu řeckého národa.
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Aby nepřicházely v oběhu mince falešné, nařídil Karel Veliký ve svých 
kapitulariích, by vyráběly se mince jediné v paláci císařském. Již Karel Lysý 
přestal zachovávati tohoto nařízení, dovoliv r. 864 některým městům králov
ství svého raziti zvláštní mince. V každé městské mincovně dohlíželi ředitel 
královský a více úředníkův nad dělníky, jižto byli vázáni přísahou, aby dě
lali mince dobrého rázu. Za Kapetovců a králů z rodu Valois byl počet min
coven valně rozmnožen, tak že mělo každé větší město ve Francii svou zvláštní 
mincovnu.

Všickni mocnáři středověcí vydávali neobyčejně přísné zákazy proti fal
šování peněz ; kdo byl v zločinu tomto postižen, jest bez milosrdenství utracen. 
Přes všecky zákazy obíhal však valný počet mincí špatných. Mocnářové utí
kali se tudíž o pomoc k papežům. Tak vydal papež Kliment V. na žádost 
krále Filippa Sličného bullu proti „penězokazům a ostřihávačům,11 prostředkem 
kteréž jest na každého klatba uvalena, kdo zločin tento páchal. Téhož pří
kladu následoval r. 1320 papež Jan XXII. na žádost Karla Sličného; tak uči
nil r. 1349 Kliment VI. k výslovnému přání Filippa z Valois a r. 1583 Éehoř XIII. 
k vůli Jindřichu III.

Z těchto příkladů jest patrné, že panovníci středověcí nemálo o to pe
čovali, aby v zemi kolovala mince d o b rá ; žel však, že sami dopouštěli se 
toho, co nejpřísněji zakazovali svým poddaným. Falšované peníze z těch dob 
jsou zlehčené; králové sami nařizovali úředníkům svým, by dávali mincím 
lehčí zrno, nežli jest zákonem předepsáno. Příkladu králů franckých následo
vali věrně i ostatní králové evropští.

Zlatníci zkoušeli slitiny zlaté a stříbrné budto na kamenu průbéřském, 
anebo přiváděli kousek slitiny na žhavé uhlí, soudíce po té z barvy kovu na 
čistotu slitiny, zvláště činili tak při věcech stříbrných. Mince zkoušely se 
v mincovnách kapelováním. Ku konci XV. a počátkem XVI. věku užívalo se 
ke zkoušení slitin zlatých kyseliny dusičné a lučavky královské, s nimižto 
vedli obchod spočátku Benátčané a později Holi an dané. Prvé nežli známo 
bylo užívání těchto kyselin k tomu účelu, sloužil ke zkoušení mincí zlatých, 
pak k oddělování zlata od stříbra, t. zv. cement královský. Tento byl smíšeninou 
zelené skalice, soli kuchyňské a salnytru s práškem cihelným. Rovněž sloužil 
k tomu účelu sirník antimonový, s nímžto slitina zlatá se pálila, stříbro od
dělilo se co sirník stříbrnatý a tak vyloučilo se zlato křehké od malého množ
ství antimonu, jež nehodí se proto ihned k ražení mincí.

Zákazy vynešenými proti penězokazům zastavil se poněkud vývoj chemie 
v posledních dobách středověku, neboť považován jest každý za spoluvinníka 
tohoto zločinu, kdož měl v obydlí svém pece a jiné přístroje chemické; kdož 
přestoupil zákon tento, jest trestán smrtí. Než později bylo opět dovoleno 
listy výsadnými ve Francii, Anglii a Německu několika osobám, těžiti po vice 
let z tajemných prostředků, pomocí jichž jest možné, proměniti kovy nedo
konalé v zlato a stříbro.

Po odkrytí Ameriky dostalo se do Evropy veliké množství zlata a stříbra. 
Jelikož zlato ryzí zavírá v sobě vždycky větší nebo menší množství stříbra, 
pomýšlelo se na to, odděliti oba kovy způsobem jednoduchým a přesným. Al- 
chymikům byla drahnóu dobu známa vlastnost lučavky, rozpouštěti ze slitin 
zlata se stříbrem pouze poslední kov. V mincovnách počalo se užívati této 
kyseliny jmenem „ a q u a c h r y s u l c a . u V mincovně pařížské byla zavedena lu- 

. čavka ku konci prvé polovice XVI. věku. Brzy dostalo se užívání lučavky 
i do jiných mincoven. Nemálo užíváno lučavky též podvodníky k zlehčování 
mincí stříbrných.

Kdežto v dřevných dobách, kdy bylo člověčenstvu činiti co krok nová 
odkrytí a pomýšleti na všeliké vynálezy, byla práce mnohých probuzujících 
se řemesel a j. velmi nedokonalá, což nejpatrněji obráží se na výrobcích zdě
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laných z kovův, zejména na mincích, tak později, když již bylo širší vědění 
a dokonalejší umění nastřádáno, práce se usnadnila a zjednodušila, jakž 
zvláště patrno na strojích rážecích, vynalezených v XVI. a XVII. věku, na způ
sobech oddělování drahých kovův od sebe a od kovů obecných a na pracích 
hutnických, jimiž stalo se možné, že vyloučí se téměř atomy blahorodých 
kovů, zde onde uzavřené. Největší pokroky v mincovnictví učiněny byly 
v Anglii, kde mincovna Londýnská proslula nad jiné, ve Francii a Německu, 
kde vynalezeny jsou důležitější mincovně stroje.

V Čechách razily se za krále Jana prvé zlaté mince z domácího zlata; 
takové mince sluly „zl.até.“Již za krále Václava I. byl zřízen úřad nejvyššího 
mincmistra, kterýžto sídlel za doby Václava II. a později v Horách Kutnách. 
První královští mincmistři byli obyčejně stavu městského a někdy také 
cizinci. Později zastávaly úřad ten obyčejně osoby stavu rytířského. Za
panování císaře Josefa IL a v následujících dobách neobsazoval se tento
úřad více. V Rakousku jsou tři mincovny: největší jest mincovna Vídeňská, 
čítající 22 rážecícb strojův Uhlhornových a jeden párný stroj o 30 koňských 
silách. Druhá mincovna Rakouská jest v Kremnici v Uhřích, třetí v Běle
hradě v Sedmihradsku. Druhdy byly mincovny též v Horách Kutnách, Jáchy
mově a v Praze. Pražská mincovna byla nejvyšším rozkazem r. 1827 zrušena; 
r. 1831, pak 1848 a r. 1852 byla opět v činnosti, r. 1857 dne 19. března
byla na dobro zrušena a stroje byly odvezeny do Vídně. Nejznamenitější
mincovny jsou v Londýně, Paříži, Petrohradě, New-Yorku a ve Vídni.

Ačkoliv hodí se nemálo kovů k ražení mincí, přece užívá se z dob
nepamětných zlata, stříbra a mědi k tomu účelu. Výhody, jaké mají kovy
tyto v té příčině před jinými, jsou následující. Kovy tyto jsou prvky a co 
takové nedají se z lacinějších látek skládati. Jsou stejnorodné, s dostatek 
tvrdé a snadno roztopí telné. Mince z nich ražené i po delším užívání toliko 
nepatrně se otírají, pročež zachovávají jmenovitou cenu i po delší době. 
Horkem, vodou a vzduchem mění se toliko za jistých okolností. Kovy tyto
jsou kujné a tažné, dají se valcovati v plechy a přijímají snadno dobrý ráz.
Dělí-li se kovy tyto, nepozbývají proto částečky ceny,' neboť roztápěním opět 
spojují se v jeden celek. Démant dělením pozbývá čásť své ceny prvotné; 
částečky mají cenu mnohem menší než větší démant, ačkoliv byly roztříštěním 
tohoto povstaly. Nemalou výhodou jest též veliká poměrná váha kovů těch to : 
stříbro váží 10V2kráte, zlato 19kráte vice rovného objemu vody. Cena kovů 
těchto toliko nepatrně se mění. Drahé kovy jsou všudež, kde panuje obchod, 
oblíbeny za peníze, jsou příjemný pěknou barvou, krásným leskem a trvan
livostí svou. V Rusku začaly se raziti r. 1828 též peníze z platiny, kteráž 
předčí v jistých vlastnostech zlato a stříbro, zejmena co se tkne stálosti 
její naproti různým činitelům chemickým, přece však není v té míře pružná, 
ražení peněz platinových vymáhá velkého nákladu, ana jest málo tvořitebna. 
Peníze platinové nedošly všeobecné obliby, pročež přestaly se raziti již 
r. 1845. Drobné peníze razí se též někdy ze slitin niklových (v. str. 128). Co 
peníze slouží zhusta i papíry, peníze kovové nahrazující. Cena těchto papírů 
závisí na úvěru jednotlivce nebo společnosti, kteráž je vydává; sem náležejí 
směnky, papíry státně, bankovky, cheky a j. v. Peněz takových užívá se 
ovšem toliko v státech pokročilejších, kdež jest úvěr spořádaným zřízením 
s dostatek vyvinut.

Zlato a sříbro slouží zhusta co prášek nebo u větších kuších, prutech, 
holích, cihelkách a t. d. za peníze; cena jich závisí na váze. Aby cena jedno
tlivého kusu zlata nebo stříbra snadno se poznala, aniž by třeba bylo jej vážiti 
nebo zkoušeti razí se mince, na nichž naznačena jest cena i čistota kovu. 
Peníze zlaté a stříbrné zjednaly sobě platnost a panství po celém světě. Kusy 
drahých kovů bez rázu šlovou bullionem tímto jménem označují se též někdy
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mince cizích států, když sta
noví se cena jich vážením. 
Tak váží se v Evropě mince 
mimoevropských států, aniž 
by hledělo se k jich rázu. 
Stříbro evropské bez rázu 
přichází z hutí v podobě holí 
neb kotoučů, stříbro mimo
evropské má jinou podobu, 
obr. 84. znázorňuje stříbro 
jihoamerické, obr. 85. stříbro 
čínské.

Čistého zlata a stříbra 
neužívá se k ražení peněz; 
oba kovy jsou příliš měkké 
a otíraly by se v oběhu v ne
malé míře; proto slévají se 
s mědí, čímž značně tvrdnou. 
Aby mince požívaly všudež 
důvěry, bdí vláda nad jich 
ražením, ježto sobě vyhra
dila. Cena a hodnota pe
něz stříbrných naznačovala 
se druhdy ustanovením, ko
lik kusňv určitého penízu 
razí se z jedné hřivny či
stého stříbra (v. str. 231 a 
232). Rakousko razilo z či
sté hřivny 20 zlatých, jiho- 
německé státy razily z ní 
.24V2 zlatých a severoněme- 
cké 14 tolarů. Tudíž bylo v 
20 zlat. rakouských, ve 24*/2 
jihoněmeckých a 14 tolarech 
pruských po hřivně čistého 
stříbra a tyto sumy rovnaly 
se sobě hodnotou stříbra. 

Dle mincovně smlouvy r. 1857 ve Vídni uzavřené vzata za jednici celná libra 
čistého stříbra po 500 gramů a nazvala se libra raincovná. Této dává se 
přísada V, 0 mědi, což činí na libru čistého stříbra 50 gramů. Na ten způsob 
nabývá se z 550 gramů stříbra mincovného a razí se z něho: 45 rakouských 
zlatníků, 521/2 jihoněmeckých zlatníků, 30 pruských tolarů, 112l/* franků 
francouzských nebo švýcarských. Stříbro těchto peněz jest 14-4lotové; starší 
pruské tolary razily se ze stříbra l21otového.

Rázem mincovným některé země nazýváme poměr počtu peněz ražených 
tam k jednici, tudíž dříve k hřivně, nyní k mincovně libře čistého stříbra. 
Praví-li se: Rakousko má ráz 45zlatový, zní to v ten smysl, že razí se z 1 
libry čistého stříbra 45 zlatníků rakouských.

Číslo mincovně jest rozdělení jedničky mincěvné na menší díly (zlatého 
na krejcary).

Do drobné mince dává se však stříbru větší přísada mědi, neboť poru
šuje se více oběhem. Poněvadž jest hotovení této drobné mince poměrně dražší 
než hotovení větších peněz, razí se též v hodnotě menší; z čisté hřivny 
razí se na př. v Rakousku 45 celých zlatníků (hodnota plná) ale za 513/4 zl.

Obr. 84. Stříbro jihoumorioké.

Obr. fiň. S tříbro řínnlrK.
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drobné m ince; desetníky ze slitiny 0*500-ové, pětníky ze slitiny 0*325-ové, 
cena jmenovitá jich jest tudíž větší skutečné (hodnota neplná). Proto přijí
mají se větší platy pouze v hrubých penízích, nikdy v drobné minci.

Peníze zlaté hotovily se někdy ze slitiny zlata se stříbrem ; tak dukáty 
ďollandské (karatování b ílé ) ; nejčastěji a nyní výhradně hotoví se ze sli
tiny zlata s mědí. Hodnota těchto slitin naznačuje se tisícinami zlata. Tak 
mjí staré benátské zecchinv 0*993—0*999, dukáty rakouské 0*986, dukáty 

hollandské i hamburské 0*979, koruny anglické a ruské imperiály 0*916, 
pruské Friedricbsďory staré 0*905, nové německé říšské mince po dvacíti, 
desíti a pěti markách 0*900, francouzské, belgické, italské, švédské, švý
carské i rakouské 20-franky a severoamerické 5-dolary 0*900 (21 karát 
7 zrn) zlata. — Na základě mincovně smlouvy vídeňské ze dne 24. ledna 
1857, kterážto vešla 1. listopadu 1859 v život, ustanovena cena jedné min
covně libry zlata na 450 tolarů a 675 zlatých a 50 krejcarů rakouského 
čísla; poměr cen rovných vah zlata a stříbra jest tudíž vzat co 15 : 1.

Poměr tento však ustavičně kolísá; v dávnověku bylo 10 : 1, v prvém 
století po Kr. 12 : 1 a později 14 : 1. Ceně stříbra ubývá, cena zlata roste. 
Kdežto před objevením Ameriky byl tento poměr po dlouhou dobu 10 : 1, 
tak vzrostl po objevení tohoto dílu světa na 14 : 1; příčinu tuto sluší hledati 
v nesmírných spoustách stříbra, ježto vyšedše z dolů pleněného Meksika, za
plavily celou Evropu, tím stalo se, že cena stříbra klesla v poměru k ceně 
zlata, kteréž v ceně vystoupilo. Za naší doby nacházejí se ceny zlata a stří
bra asi v poměru 15V2 : 1, kterýžto nepatrně se mění dle zájmů obcho
dných a j. v.

Ze zlata razí se na základě mincovně smlouvy Vídeňské ze dne 24. 
ledna 1857 koruny a půlkoruny. K rázu slouží slitina 0*900-ová; z jedné 
mincové libry razí se 100 půlkorun (drží tudíž 5 gramů čistého zlata) a 50 
korun (drží 10 gramů čistého zlata). 45 korun nebo 90 půlkorun váží po 
jedné mincovně libře. Úchylka v čistotě kovu nesmí obnášeti více 0*002; 
úchylka u váze jedné mince nesmí překročiti 0*0025 váhy této mince. Pravými 
obchodnými penízi jsou 20-franky a anglické mince zlaté.

Z mědi razí se drobné peníze do menšího obchodu. Z jednoho celného 
centu mědi razí se 112 tolarů, 168 zlatých rakouského čísla a 196 zlatých jiho- 
německého čísla drobné mince. V těchto penízích nepřijímají se větší platy.

Kdyžby značné vzrostl počet mincí, ustanovených zákonem co měřítko 
ceny zboží, nastalo by zvýšení cen, tudíž by všeliké zboží se zdražilo. Proto 
užívá stát toliko jednoho kovu co zákonitého měřítka, vedlé kterého spravují 
se ceny zboží, a toto slově pak valutou neb číslem. V státech, jež mají číslo 
zlaté (Spojené Obce severoamerické, Anglie, císařství Německé), vyrozumívají se 
veškeré ceny ve zlatě, větší platy přijímají se v tomto kovu; penízi stříbrnými 
platí se menší sumy, any tyto slouží co peníze drobné. Y zemích, kde platí 
číslo stříbrné (téměř všecky evropské státy), závisí cena mincí zlatých na snešení 
společném jednotlivých stran. V zemích posléze, kde vládne číslo smíšené 
(Francie), jsou ceny mincí zlatých a stříbrných v poměru zákonitě určeném.

Úlohou mincovnictví jest, raziti mince určité váhy a hodnoty. Prostá 
váha mince slově stříž, váha čistého kovu drahého v minci uzavřeného nazývá 
se zrno, na př. zlatník rakouský váží 12*34 gramů, zrno jeho jest 11*11 g r . ; 
tolar pruský váží 18*35 gr,, zrno jeho jest 16*66 gr. Jelikož jest prací ob
tížnou, ano mnohdy i nemožnou, vyráběti mince o stříži a zrně, jak jsou zá
konitou měrou určené, dovoluje se úředníkům v mincovnách nepatrná úchylka, 
čímž stává se, že může mince přece obíhati, ač drží o něco více nebo méně 
kovu drahého, nežli předepsáno jest. Úchylka tato jest tím nepatrnější, čím 
dokonaleji provádějí se jednotlivé práce v mincovnách. Úchylka tato nesmí 
více nežli 0*003 (u zlaté mince) nebo 0*002 (u stříbrné mince) v zrně obná
šeti; ve stříži nemá býti větší 0*004 (stříbrné mince) nebo 0*002 (u zlaté

J a h n o v á * K r o n i k a  práce, Díl IV. cjy
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mince.) Úchylka zůstaniž pouze nezbytnou chybou, nikdy nemá se jí uží
vati ve prospěch pokladny státně, jakž druhdy zhusta se dálo, kdy zúmyslně 
razily se mince, mající zrno menší nežli zákon káže. Druhdy razily se mince 
nestejné váhy, jelikož dál se jich ráz v strojích nedokonalých. Podvodníci, 
t. z. ostříhači, vyhledávali těžších penízů, okrajovali neb opilovali je, měníce je 
v peníze lehké. Útraty z rázu mincí uhrazovaly se druhdy v ten způsob, že 
dávalo se mincím lehčí zrno, nežli býti má dle mincovného rázu. Nyní uhra
zuje se výrobná cena z rozdílu cen kovu surového, bez rázu, s cenou pe
něz, z něho ražených. Rozdíl mezi cenou zrna a cenou mince ražené slově 
zisk z výroby (rendage). Razí-li se drobné peníze, bývá zisk tento velký, jímž 
netoliko výlohy z výroby vyplynuvší se uhrazují, nýbrž i značný přebytek se 
docílí, kterýž obnáší zhusta více 70°/o. Jelikož bývá ráz drobných mincí ne
zřídka špatný a snadno lze jej nápodobiti, proto nejčastěji peníze tyto se fal
šují. Y Anglii prý vyrábějí penězokazi se značným ziskem drobné peníze ně
mecké a rakouské, kteréž obíhají pak co peníze dobré.

Cena peníze jest t ro jí : cena kovu drahého, v minci obsaženého, pak 
cena jmenovitá a cena obchodná. Cena kovu drahého závisí na zrnu mince, 
cena jmenovitá udává se mincovnou a jest patrna na rázu mince, cena ob
chodná závisí na tom, jaká jest hodnota její co zboží v obchodě.

Ráz mince má dvojí účel. Jednak ručí se jím za jisté množství drahého 
kovu a udává se jím cena jmenovitá, s kterou mají mince obíhati; jednak 
chrání se povrch mince před oškrabáním, ostříháním neb ořezáním. Ráz má 
býti zřetelný, má vztahovati se pokuclmožná k veškerému povrchu mince, dále 
má býti trvanlivý a ušlechtilý. Na povrchu mince rozeznává se líc, avers, 
s obrazem mincovného pána a rub, revers, s nápisem nebo štítem ; tolikéž bývá na 
líci štít, na rubu ale nápis, dále rozeznává se kraj. Na mincích bývá zhusta 
umístěna známka, kteráž platí mincovně, v nížto byly mince raženy. V Rakousku 
znamená A Vídeň, B Kremnici, C Bělehrad (v Sedmihradsku), V Benátky; 
Prahu znamenalo druhdy C.

Jednotlivé práce, jichž třeba k hotovení mincí, jsou následující: 1. Roz
tápění slitiny, 2. slévání pruhů nebo desk, 3. válcování pruhů v plechy, 4. ře 
zání, 5. hoblování, 6. vyvařování, 7. roubení a 8. ražení plátů.

Slitina zlatá nebo stříbrná roztápí se bud v hliněných, bud v tuhových 
nebo pasovských kelímcích. Stříbrná slitina roztápí se též v železných kelím
cích. Kelímky umístí se v peci větrné, naplní se, když jsou v rudém žáru, 
bud 200—300 mincovnými librami zlata anebo 1000— 1200 mincovnými li
brami stříbra. Roztopené kovy posýpají se mourem uhelným, aby chránily se 
před okysličením; po té promíchávají se železnou tyčí a zkouší se. K tomu 
konci naplní se železná lžíce, kteráž jest uvnitř hlínou vymazaná, zkouškou, 
jižto zkouší průbéř, aby mince pravé zrno měly. Úchylce dlužno se vyhýbati, 
by nepozbyly mince důvěry. Když byl průbéř se přesvědčil o pravém složení 
slitiny, slévá se tato v pruhy nebo cány 15 palců zdélí a 3 čárky ztlouští, 
šířka spravuje se podlé velikosti mincí, k jichž hotovení jsou pruhy ustano
veny. Slitiny slévají se do železných kadlubů. Každý kadlub sestává ze dvou 
částí, kteréž vespolek spojeny jsouce, tvoří žlábek, jenž slitinou se napl
ňuje. Slitina k drobné minci slévá se do kadlubů z písku. K tomu cíli vtlačí 
se do vlhkého, s hlínou a uhelným mourem pomíšeného písku, pravítko a do 
žlábku jím udělaného leje se po té slitina. Y Anglii lijí se ze slitin ši
roké desky.

Když pruhy z kadlubů vyňaty byly, válcují se v plechy. K válcování pruhů 
slouží válcovno,, sestávající ze dvou proti sobě obíhajících ocelových válců* 
Přitužovacím šroubem možná válce k sobě přiblížiti a z pruhů plechy náležité 
tloušťky hotoviti. Po každém projití mezi válci vypálí se tyto plechy, aby 
změkly. V mincovnách pouštějí se plechy posléze nej dokonalejší válcovnou, 
aby povrch jich se srovnal a uhladil co nejušlechtileji. V Londýnské mincovně
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protahují se plechy posléze provlalcou, sestávající ze dvou nehybných, velmi 
hladkých ocelových válců, jež šrouby k sobě se sblížili mohou; tím stávají 
se plechy nad míru hladké a lesklé.

Z plechů náležité tloušťky bijí se v stroji řezacím pláty takové veli
kosti, jakou mají míti mince. Tento stroj skládá se z ocelového plného válce 
o průměru potřebných p lá tů ; válec tento jest upevněn na svislém šroubovém 
vřeteně železném, ježto pohybuje se dvouramennou dlouhou pákou v matce, 
nacházející se v stojanu železném, na podlaze upevněném; válec řezací pohybuje 
se kolmo ve válec dutý, nehybný rovného prům ěru; položí-li se na tento plechy, 
vyráží z nich válec plný pláty náležité velikosti. (V. obr. 86.) Y takovém 
stroji vyráží se během hodiny 6000— 7000 plátků.
Pro větší mince užívá se řezacích strojů, pohy
bovaných parným strojem. Pruhy, z nichž vyra
zily se pláty, šlovou stříže a cisury ; roztápějí 
se znovu a slévají se po té opět v pruhy.

Pláty vyražené z pruhů mají sice stejný 
průměr, nikoliv však rovnou váhu, pročež se 
justirují. Pláty těžké se ohoblují, pláty lehké 
znovu se roztápějí. Úředník, jenž nad rovnou 
vahou plátů bdí, odděluje vážením pláty lehčí 
od těžších. Těžší pláty druhdy se opilovávaly, 
čímž odňal se nadbytek váhy. Nyní užívá se 
k tomu účelu stroje hoblovacího. Tento skládá 
se z ostří a ocelového péra před ním v jedné 
rovině se nacházejícího, nad nimi nachází se 
svršek t. j. rovná železná plocha; mezi nimi jest dráha přitužovacím šroubem 
tak upevněna, že toliko dobrý plát projiti m ůže; těžší, tudíž tlustší plát sníží 
péro ocelové, tak že jde přes ostří, jež ukrojí z něho čásť nadbytečnou. Že
lezným plechem, jenž jest spojen s klikou za příčného pohybu a otvorem 
plátku přiměřeným opatřen jest, převádějí se plátky onou drahou.

Pláty justirované vyvarují se po té (zlaté mince se žlutí, stříbrné se 
bě/í), by zbavily se černého povlaku, způsobeného kysličníkem měcřnatým, jenž 
povstal při vypalování. Před vyvařováním vypalují se tyto pláty, aby spálil 
se olej na jich povrchu lpící, pak aby náležitě změkly a měcT na povrchu se 
okysličila. Vyvařování provádí se buďto ve vodném roztoku vinného kamene 
a soli kuchyňské, anebo užívá se k tomu účelu studené kyseliny sirkové. Mince 
dávají se do zředěné kyseliny sirkové (na větší peníze l č. anglické kyseliny 
sirkové a 12 č. vody; na drobnou minci 1 č. anglické kyseliny sirkové a 8. č. 
vody) umístěné v kádi nakloněné, ježto znenáhla se otáčí na ose nakloněné. 
Mince větší (zlatníky a tolary) trvají v této smíšenině 35— 36 minut, drobné 
stříbrné mince 1 li2 až 2V2 hodiny, měděné mince 12—15 minut. Vyvařováním 
stávají se mince 0*18 až 2°/0 lehčí. Zlaté pláty zhusta barví se krásněji vaře
ním v roztoku kamence, soli kuchyňské a salnytru. Vyvařené pláty justirují 
se znovu, načež dávají se, poněvadž jsou bezlesklé, spolu s mourem uhelným 
do sudu otáčejícího se, čímž trouce se o sebe a o uhlí, nabývají lesku.

Vyvařené pláty na větší mince opatřují se roubením nebo kroužením na 
kraji okrasou nebo nápisem, čímž učiní se nemožným jich ostříhávání anebo 
opilování. Drobné mince mají kraj hladký. Větší mince stříbrné a zlaté 
zdobí se na kraji lístky, tečkami, vroubky, šupinkami a j. v. K vroubení 
mincí sloužil zhusta Castaingův stroj kružný (viz obr. 87.)

Stroj tento skládá se ze dvou šín a, b, ježto nesou vzorek kraje mincí 
vyrytý na stranách k sobě obrácených. Šina a jest upevněna na ozubené 
šíně e, pohybující se přímočarně v před neb v zad, otáčí-li se klikou a spolu 
pastorkem d . Plát položí se na místě /  mezi obě šíny a a b, pohybuje-li 
se pak klikou, krouží se plátek za velikého postranného tlaku a kraj se vytlačí;

37*

Obr. 86. Řezací stroj.
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Obr. 87. Gastaingov stroj kružný.

roubený plátek vyhazuje se ze stroje na straně g. Šrouby přitužovacími ?*, 
jichžto matice jsou uzavřeny v ocelové šíně hh, přibližuje se šina 6 k a 
když toho třeba, rovněž možná ji vzdáliti takto od šíny u, mají-li se roubiti 
mince většího průměru. Na stroji vyobrazeném vykrouží jeden dělník denně 
až 20000 plátů.

Mimo tento stroj slouží k témuž účelu novější stroj Gwgembreův, po
mocí jehož vytlačují se na kraji mince písmo a okrasy prohlublé. Stroj tento 
skládá se ze dvou, v oblouku zahnutých, ocelových želízek, na jichž k sobě 
obrácených stranách kraj mincí vyryt jest. Jedno želízko jest nehybné, druhé 
jest přišroubováno k páce, kolem pevné osy pohyblivé; s touž osou souvisí 
páka druhá, posunující pláty mezi obě želízka, uvádí-li se páka prvá v pohyb,

tak vytlačuje se v kraji plátů roubení. Stro
jem tímto vykrouží dělník za den asi 20000 
plátů.

Ráz mincí děje se v stroji rážecím, je 
hožto podstatnou součástí jsou dvě ocelová 
razidla, na nichž jest líc a rub mincí vyryt, 
a postrkovadlo nebo souvadlo.

Nezbytné jest, aby razítka byla zhoto
vena z ocele náležitě kalené, neboť činí na 
ně v rážecím stroji ohromný tlak. Obyčejně 

hotoví se následovně: Y oceli měkké vyryje se pro každou stranu mince
zvláště vypuklý obraz rázu mince, načež silně se k a lí ; tak obdrží se matice,
kteráž se spojí se strojem rážecím, pod ni položí se kousek měkké oceli,
v nějž vtlačí se prudce ráz jedné strany mince. Aby byl obraz tento ostrý,
opakuje se rážení vícekráte; tak otiskne se vypuklý obraz matice v podlo
žené oceli, kteráž má sloužiti co razidlo. Ocel ražená se kalí po té do žlutá. 
Z jedné matice hotoví se velký počet razidel. Z předchozího jest patrné, že razí se 
netoliko mince, nýbrž i razidla k rázu těchto sloužící. .Razidlo zpodné bývá 
zdola poněkud vypuklé, aby mohlo změniti svou polohu, nepůsobí-li na ně 
tlak pravidelný, t. j. nemá-li plát na razidlu spočívající všudež rovnou tloušťku.

Zpodné razidlo jest nehybné, svrchné pak pohybuje se ve svislém směru 
dolů, plátek postrkovadlem na zpodné razidlo položený stlačí se jím a v minci 
se promění; postrkovadlo odsouvá též současně hotové mince, které rourkou 
do schránky pod strojem padají.

Misto, kde leží pláty na stroji rážecím, jest uzavřeno se stran kroužkem 
ocelovým, jenž má průměr mincí a udržuje se na svém místě čtyřmi ocelo
vými pery. Kroužek rdžecí slouží k tomu, aby dostaly všecky mince stejný 
průměr. Před rázem i za rázu stojí kraj kroužku o tolik výše nežli zpodné 
razítko, mnoho-li obnáší tloušťka mince; po rázu stoupá buďto zpodné razítko 
výše anebo klesá kroužek, aby ražená mince mohla se ze stroje vyšoupnouti. 
Jakmile pohybuje se svrchné razítko dolů, octne se kroužek na svém dřívějším 
místě a pak může se položití do něho nový plátek, kterýž má průměr o málo 
menší nežli kroužek; rázem rozšiřuje se plátek a kraj jeho poněkud se zvyšuje; tak 
docílí se stejná velikosť všechněch mincí. Položí-li se mince na stůl, spočívá na 
tomto zvýšeným krajem svým, kdežto ráz její stolu se nedotýká. Nezřídka jsou 
na vnitřné straně kroužku vyryty rozmanité okrasy nebo písmo, čímž pak 
stává se, že opatří se mince jedním rázem krajem, reversem a aversem; 
obchází se takto pracné kroužení mincí; v tomto případě sestává kroužek ze 
tří částí, kteréž zvláštními péry se otevírají a minci vypouštějí, zdvihá-li se 
svrchní razítko; kroužek takový slově lomený.

Dříve užívalo se zhusta rdžecího stroje vřetenového, u něhož dosažen 
pohyb svislý silným šroubem, jenž otáčí se v kovové matici, dostatečný tlak 
způsobí se těžkou dvojramennou pákou silou lidskou.
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Mnohem dokonalejší úpravou vyznamenávají se stroje rážecí, které vytlačují 
mince pomocí kolena. Působit ze vzdálenosti nepatrné tlakem velmi silným, 
krátkou dobu trvajícím. Koleno skládá se ze dvou ramen kloubem spojených; 
rameno jedno opírá se kloubem o nehybnou podporu, rameno druhé jest 
spojeno kloubem s přístrojem, jenžto přitlačuje se na předmět, pod ním ležící. 
Každá síla, která koleno zpřímuje, vzdaluje ramena od sebe, čímž nastává tlak. 
Ve strojích rážecích, kteréžto v podstatě své působí podobně kolenu, jest s ra 
menem druhým spojeno razítko svrchně. Prvý stroj tohoto spůsobu byl vynalezen 
r. 1811 v Petrohradě od Nevědomského.

Nyni užívá se v mincovnách mnohem dokonalejšího rdžecího stroje UhU 
k o rn o v á . (Viz obraz 88.) Tento stroj byl vynalezen Dětřichem Uhlhornem 
r. 1817 v Grevenbroichu blíže Cách. U stroje Uhlhornova jest dosažen svislý pohyb 
pomocí klřky F  výstředně s osou setrvačníku spojené a lomené páky D. 
Pohybuje-li se klika F, uvádí se páka D  v kývání. Obrazem znázorňuje se

nám okamžik, kdy se razí. Když pohybuje se páka do zadu, zdvihá se razítko 
svrchné a tudíž může se podložiti postrkovadlem nový plát na razítko zpodné. 
Stroj Uhlhornův lze spojiti se strojem párným, což jeho hlavní výhodou. 
U stroje toho pracuje jeden dělník, jenž klade plátky na nakloněnou plochu, 
po které spadávají na postrkovadlo, kterým souvají se na zpodné razítko.

Uhlhornovým strojem pracuje se přesně a rychle; máť před jinými 
stroji tu výhodu, že zastaví se okamžitě, když postrkovadlo nevšouplo plátku 
do kroužku rážecího; rovněž zastaví se, všoupne-li postrkovadlo nový plátek 
do kruhu, ana tam leží ještě ražená mince. Mimo to otáčí se razítko zpodné 
o 2 až 3°, když se razí, tak stává se ráz zřetelnější za značné úspory na síle.

Všecky novější stroje rážecí zakládají se na užívání kolena a podobají se 
v té příčině stroji Uhlhornovu; nejznamenitější stroj vedlé tohoto jest rážecí 
stroj Thonnelier-ho, jehož užívá se v mincovně Pařížské.

Obr. 88. Uhlhornňv stroj rážecí.
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Stroje rážecí, které užívají kolena k docílení dostatečného tlaku, razí 
v stejné době 8- až lOkráte více mincí, nežli starší stroje vřetenové. Otočí-li 
se jedenkráte setrvačník, přicházejí veškeré části stroje do své prvotné po
lohy, čímž vyrazí se znovu plát. Poněvadž otáčí se setrvačník velmi rychle, 
vyrazí se jimi v průběhu jedné minuty 36— 46 větších, 50— 56 prostředných 
a 75 drobných mincí. Mimo to mají tyto stroje i tu výhodu, že nevymáhají 
tak časté správy jako stroje vřetenové, v nichž trpí šroub prudkými pohyby 
nemalé újmy.

Památné mince hotoví se týmž způsobem co peníze. Lišit se od mincí 
v té příčině, že nejsou prostředkem výměny; sloužit k oslavení památného 
děje anebo jsou výrobky uměleckými, jichž hodnota závisí na krásné rytbě. 
Jelikož nemají obíhati co peníze, otírají se i méně, pročež mohou se raziti 
na nich ozdoby nejjemnější a obrazy vypuklejší. Vypuklých obrazů nedocílí se 
jedním rázem ; byloť by třeba k tomu účelu veliké síly, kterouž by razítko 
snadno zkázu vzíti mohlo. Ráz památných penízů opakuje se vícekráte; po 
každém rázu vypálí se peníz, by změkl; ztratil-li lesk vypalováním, vyvaří 
se pak kyselinou sirkovou. Velmi vypuklé obrazy hotoví se na památných 
penízích následujícím způsobem: Kov leje se do kadlubů, čímž dostává se 
slitků, jimiž napodobují se zhruba obrysy vypuklého obrazu, povrch stává
se zcela lesklý a nabývá bedlivým rázem pěknějšího vzhledu.

Vedle mincí dobrých obíhá přes veškeré zákazy neobyčejné množství 
peněz zlých nebo falešných . Falešné peníze razí anebo slévají s e ; též hotoví 
se z dobré mince galvanoplastické odlitky, kteréž obíhají co zlý peníz. Peníz
takový poznává se, zkusí-li se slitina nebo kov, anebo vypátrá se způsob
přípravy jeho. Falešné mince zlaté bývají zlehčené, drží méně zlata nežli
mince dobré. Falešné peníze stříbrné hotoví se budto z měkkých slitin 
olova a cínu, někdy za malé přísady antimonu a činku, někdy drží též 
i železo a měd’, anebo ze slitin tvrdých a sice z malého množství stříbra s vel
kým množstvím mědi, pak též z bronzu, mosazi, tombaku a nového stříbra. Takové 
peníze poznávají se následovně: 1. Dle barvy slitiny na místě opilovaném. 
Falešné mince zlaté jeví barvu červenou, platinové mince barvu bílou. Falešné 
mince stříbrné ze slitin měkkých poznávají se dle své našedlé barvy a dle 
své m ěkkosti; mince takové .ze slitin tvrdých mají barvu červenou. Nové 
stříbro má barvu 12-lotového stříbra; obyčejně drží více mědi a jest proto
zarud lé; mosaz a bronz poznávají se dle své barvy. K témuž učelu slouží
kámen průbéřský. 2. Mince ze slitin měkkých jsou ohebné; drží-li slitiny 
tyto cink nebo antimon, lámou se, byvše ohýbány. 3. Někdy poznávají se
podlé zvuku, ač není znak tento ve všech případech spolehlivým. 4. Poměrná 
váha peníze zlatého jest tím menší, čím více mědi a stříbra drží. Falešná 
mince zlatá jest lehčí mince dobré; drží-li v sobě mince platinu, jest těžší 
mince pravé. Falešné mince stříbrné mají vždy poměrnou váhu menší
nežli peníze pravé. Poměrná váha slitin stříbrných, z nichž razí se mince, 
jest následující:

Stříbro č i s t é ........................................l*000ové =  10’482
H lo to v é ...........................  0*8820 „ =  10*273
13 „ ................................ 0*8126 „ =  10*169

„ 12 „ ................................  0*7500 „ =  10*065
9V3„ ...........................  0*564 „ =  9*78
8 73„ ...........................  0-526 „ =  9*67
5 „ ................................  0*3520 „ =  9*33
3V2 „ . . . . . .  0*2180 „ =  9*20

Poměrné váhy měkkých a tvrdých kovů neb slitin, jichž užívá se k ho
tovení falešných mincí, jsou následující:
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Mosaz . . . . 8-5—8-65 1 č. cínu s ll* olova . . . 8-00
Bronz . , . . 8-76—8-85 1 » )5 s 55 . . 8-27
Nové stříbro . . 8-40—8-70 i- » » s 1 55 . . 8-86
Měd! . . . . 8-85 ■i » » s 2 5) . . 9-55
Cín . . . . 7-06— 7-50 Olovo 11-45

Jelikož jsou poměrné váhy slitin tvrdých, z nichž zhusta hotoví se 
mince falešné, uzavřeny mezi 8-40 a 8-85, tak jest falešná mince z nich ra 
žená v pravé velikosti:

0 14 až 18-25% lehčí než m. pravá ze st. 14lotového,
0 12 55 16-5 „ 55 55 w 55 » 55 12 „
0 9-5 55 14 „ n 55 55 n 51 55 9*/j „
0 5 55 10 „ 5) n n 55 55 b n
0 2-66 n 8-66 „ 55 55 55 55 55 55 3-5 „

Na minci slévané není ráz ostrý a určitý; povrch její jest místy drsný 
a zrnitý, místy pórovatý. Mince, zhotovené galvanoplasticky, jsou lehké a 
sestávají ze dvou částí, v kraji spojených. Někdy hotoví se mince falešné 
též v ten způsob, že spojí se plátek z obecného kovu s aversem a reversem, 
jež vytlačeny jsou mincí dohrou v teninkém plechu stříbrném nebo zlatém. 
Někdy rozřízne se mince dobrá ve dvě části, kteréžto opilují se v tenké 
plíšky, na nichž zbývá pouze rá z ; tyto plíšky spojí se pak s plátkem z obec
ného kovu.

' / ■  . .. . . .  : " V - : '  /.



Z e m i n y .

Co jsou zeminy? Rozšíření hliníku v přírodě. Dobývání jeho Wóhlerem a Devillem. Prů
mysl hliníkový. JBeryllium, Cirkonium, Cer, Lantlian a Didym. Erbium, Yttrium a Tho 
rium. Kysličník horečnatý a sloučeniny hořečnaté v přírodě. Hořčík, jeho vlastnosti, do

bývání a užívání. Dobývání drahokamů pravých.

ichá a ku pohledu mrtvá, neruchovná říše nerostův, kteráž tytýž staví se

f
 lidem co pravzor stálosti a neproměnlivosti před oči, má právě tak, jak 
ony přerozmanité říše lidské, v nichž uplývají vedlé okamžikův šlechet
nosti věky nelítostné vlády a zpupnosti, své dějiny a báje. Ba člověk, 
jenž uvykl hleděti z omezených poměrův okolí svého zrakem předsudky 

a pověrami zkaleným, vidí v říši nerostné obraz svůj i onen okolí svého. Zde 
vidí šlechtu ve skvělém odění: zlato, stříbro a četné drahokam y; onde opět 
boháče, daň velikou platící: rudy a jinak užitečné nerosty ; onde a onde míhá 
se v nesčíslném počtu před očima stav povržených nerostných plebejův, k te 
réž označuje člověk jmény kamení a země. Ku podivu ! To rozmanité ka
mení, po polích, silnicích a jinde v přehojném počtu roztroušené, chlubí se 
němými ústy vzácným příbuzenstvem. Stkvělé družstvo drahokamů, mající 
v čele démant, rubín, topas a amethyst asiatský, smaragd orientálný, spinell 
rubínový, chrysoberyll, beryll a j. v., ježto v procházejícím paprsku slu
nečném třpytí se a svítí v překrásných a oku nad jiné příjemných barvách, 
důstojné toto družtvo pochází z rodiny ku pohledu chudičké, nepatrné a má 
příbuzné své mezi kamením a zemí, v nížto roští se polné plodiny. Y démantu, 
králi všech drahokamů, nevidí chemik než zvláštní vid uhlíku. Červený 
rubín, modrý safír, žlutý topas asiatský jsou chemiku zeminou, všeobecně roz
šířenou, jižto později dáno bylo jméno kysličník hlinitý. Týž kysličník hlinitý 
jest vedlé a spolu s křetnenkou, tolikéž zeminou dle starších náhledův, nej
rozšířenější látkou v p řírodě ; nacházíť se v nebetyčných Alpách, v prahorách, 
lemujících naši drahou vlasť, a valí se co nepatrný písek neb oblázek proudem 
říčným — jest zkrátka pravým všudybylem. Kysličník hlinitý a křemenka oble- 
kou na se někdy roucho svátečné a pak nelze poznati, odkudž pocházejí. Jak 
velice podobají se v této příčině němé a mrtvé kameny lidem, koruně tvorstva!

Jmenem zeminy naznačovaly se druhdy látky, kteréžto sdílejí některé 
vlastnosti s hlinou; zejména nazývaly se takto látky suché, ohnivzdorné, ve 
vodě nerozpustné, vzdorující útokům kyselin a žíravin. Zeminy tyto rozdělo
valy se ye dvě třídy: ve třídu zemin vlastních, kamž počítaly se kysličník
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hlinitý, cirkoničitý, beryllnatý, ytternatý a kysličník křemičitý ; drahou třídu 
tvořily zeminy žíravé : vápno n. kysličník vápenatý a magnesie n. kysličník 
hořečnatý. Veškeré tyto látky, k nimžto přidružilo se po té ještě více jiných, 
považovaly se ještě v prvých letech tohoto věku’za látky nerozložené nebo 
prvky. Později arciť seznalo se, že jsou tyto domnělé prvky látky složené 
z kyslíku a některého kovu, vyjímaje kysličník křemičitý, sloučeninu nekovu 
křemíku s kyslíkem.

Filosofové věku starého domnívali se, že veškeré látky pevné drží co 
součást podstatnou zeminu prvkovou nebo prazeminu, kteráž zbývá povždy, 
když tyto látky rozloží se úplně. Alchymikům záleželo velice na obje
vení této zeminy; domnívaliť se, že hodí se prazemina tato, nejčistší zemina 
vůbec, i k dělání zlata, nej čistšího všech kovův. Pátralif všudež po ní a 
nešetřili namáhání a obtíží největších, by dosáhli zeminy Čisté a panenské; 
hledaliť ji v rose, v déšti, ve vzduchu, v popeli rostlin, ve zvířatech a v růz
ných nerostech. Avšak nedostihli na této cestě žádoucího cíle, ani dobývali 
zeminy takové bud1to v látkách, v nichžto uzavřena není, anebo pátrali po ní 
v sloučeninách, z nichžto lze jí vyloučiti po velkých pracích. Myšlenka o ze
mině prvkové panovala až do roku 1789, kdy Lavoisier položil základy chemie 
novověké. Znamenitý badatel Fourcroy rozepisuje se ve spise, vyšlém několik 
let po smrtiLavoisierově, v této příčině následovně: „Látka, kterážto nazvána 
byla zeminou, není více než myšlenkou neurčitou, zrozenou obrazotvorností, 
kterážto neuspokojena jsouc s úspěchy pokusu, stvořila ji na místě dějův, 
jež byly tehdá vědě se nedostávaly. Nyní neníť známa sice zemina prvková, na 
místě jejím objevilo se však nejméně sedm látek zemitých, zasluhujících jména 
prvku, ana jedna každá z nich vstupuje do přemnohých sloučenin a jest pak 
částí zeměkoule. “

Za naší doby neznáme žádného prvku, kterémuž by příslušelo jméno 
zeminy; jménem tímto vyrozumíváme nejvyšší vrstvu půdy, v níž rostou a 
vyvíjejí se rostliny.

Rozborem chemickým vyneslo se na světlo, že tato země, ornice, skládá 
se z kyseliny křemičité, kysličníku hlinitého, uhličitanu vápenatého a j. v., ježto 
jsou v nejrozmanitějších poměrech smíšeny. V ornici této vyskytuje se mimo 
tyto látky ještě písek a oblázky rozmanitého složení, pak kysličníky železa a 
mangánu, soli vápenaté a hořečnaté, zbytky rostlinné a zplodiny rozkladu látek 
ústrojných, známé jmény: prsť nebo humus. Tato prsť činí půdu úrodnou, 
každého roku se obnovuje tlejícími rostlinnými částěmi anebo hnojem, načež 
slouží co potrava rostoucím bylinám. Rostliny vyčerpávají znenáhla z půdy 
součásti ústrojné i nerostné, ornice stává se pak neúrodnou, nevrátí-li se jí 
opět hnojivý látek rostlinstvem odňatých.

Nejrozšířenější zeminy jsou kysličník hlinitý a křemičitý.
Kysličník hlinitý čili zemina kamenečná nachází se v přírodě zřídka 

úplně čistý. Naplaveniny a písek řek ve východné Indii, Tybetu, Cejloně, 
na Jizerské louce v Čechách drží v sobě někdy co velevzácného hosta kyslič
ník hlinitý hraněný; tento znám jest pak jménem korundu a bývá po démantu 
nejvíce hledán co vzácný drahokam. Bezbarvý nebo modrý korund slově safír, 
červený nazývá se rubín, žlutý asiatský topas, modrofialový asiatský amethyst, 
zelený orientdlský smaragd. Veškeré tyto vzácné drahokamy přicházejí vy
hraněné v jehlancích neb hranolech šestibokých a jsou po démantu nejtvrd
šími nerosty. Někdy přichází kysličník hlinitý v hřáních drsných, neprůhled
ných a hnědošedě, zelenošedě, šedě, zeleně nebo růžově sbarvených, vrostlý 
v žule, čediči a v jiných horninách; takový slově korund obecný. Celistvý, 
zrnitý korund slově hladivec č. Šmirgl; tento mívá zhusta barvu šedomodrou a 
drží mnohdy značný podíl kysličníku železnatého; někteří nerostopisci pova
žují jej za zvláštní horninu, ve které jsou malé hráně korundu vtroušeny; 
hlavní znak jest tvrdosť jeho, ryjeť křemen a sklo. Korund obecný rozemílá
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se v prášek jemný, kteréhož užívá se k leštění a broušení jiných drahokamův, 
k broušení skla, oceli, kovův rozmanitých. Nalézá se yna ostrovech Naxos, 
Jersey, Guernsey, v Irsku a v Číně, Asii a v Sasku. Šmirgl, nacházející se 
v obchodě, nebývá mnohdy ani korundem; jménem tímto naznačuje se též 
prášek z granátů, topasů a j .  v. Levantský nebo benátský šmirgl jest směs 
lesklé rudy železné, s práškem křemenným; býváť bud hnědý, bud barvy oce
lové nebo železné. Šmirglový papír, sloužící k čistění rezavých předmětů želez
ných, hotoví se v ten způsob, že potře se papír roztokem ldihovým a posype 
se práškem šmirglovým (skleným, pemzovým), jemnějším nebo hrubším, dle 
toho, k čemu po té má sloužiti. Papír šmirglový vlhký lisuje se mezi želez
nými válci, aby šmirgl lépe přilnul k hmotě papírové.

Čistý kysličník hlinitý, strojený v dílnách chemických, jest prášek bílý, 
kyprý, nevonný a nechutný, nerozpustný ve vodě a po pálení i v kyselinách; 
roztápí se jediné plamenem plynu třáskavého na bezbarevné sklo, po vychlad
nutí kry stalo vité. Čím více drží hlíny této zeminy, tím spůsobilejší jsou pak 
k vyrábění zboží ohnivzdorného. Kysličník hlinitý roztápí se však, drží-li 
něco žíravin nebo vápna, pročež přestává býti hlína ohnivzdornou, když jest 
pomíšena těmito látkami.

Kysličník hlinitý jest součástí přemnohých, velmi užitečných solí, z nichž 
sluší na prvém místě jmenovati kamence, o nichž bude později obšírněji 
pojednáno. ítozpustí-li se kamenec vodou a přičiní-li se k roztoku tomuto 
žíravého drasla, vyloučí se bílá, prosvítavá, škrobovému mazu podobná sraže
nina, rozpustná nadbytkem žíravého drasla; látka tato drží kysličník hlinitý 
sloučený s vodou a slově hydrátem hlinitým. Zahřívá-li se mírně rosolovitý 
hydrát hlinitý, mění se snadno v látku rohovitou; mimo tento hydrát znají se 
i bílé, tvrdé, na hranách prosvítavé hráně hydrátů hlinitých, ježto v přírodě tvoří 
dva nerosty: hydrargillit a diaspor, prvý drží více vody nežli druhý. Nečistý 
hydrát hlinitý tvoří ložiska rozsáhlá v jižné Francii a v údolí bochyňském 
v Krajině a slově bochyněc (Beauxit, Wocheinit, Bohinar); francouzský beauxit 
drží 60°/o kysličníku hlinitého, 35°/0 kysličníku železitého, 3% kyseliny křemi
čité a 12°/0 vody; podobné složení má krajinský bochyněc, jediné že drží více 
kysličníku hlinitého (64°/0) a vody (24*6°/0).

Strojený hydrát hlinitý ztrácí pálením vodu a mění se v kysličník 
hlinitý; zvláště vyniká vlastností, že slučuje se s vláknem bavlněným a bar
vivý. Dá-li se do odvaru barviva, mění se úplně v sloučeninu sbarvenou, lak 
barevný, a roztok se odbarvuje. Tkaniny bavlněné odnímají z roztoku ka
mence kysličník hlinitý a šlovou pak mořené; dají-li se po té do rozpuště
ného barviva, slučuje se hydrát hlinitý s barvivém na lak barevný, čímž 
barví se tkanivo stále. Na této vlastnosti zakládá se užívání solí hlinitých 
v barvířství, o čemž bude později obšírněji promluveno.

Hydrát hlinitý slučuje se s kyselinami na soli, kteréžto ve vodě vřelé 
rozpuštěné snadno se rozkládají a uvolňují z části slabě vázanou kyselinu; 
proto činí soli tyto kysele. Se silnými zásadami slučuje se kysličník hlinitý 
v hlinitany č. alumináty, sloučeniny sólem podobné.

Soli hlinité, zvláště křemičitany, jsou v přírodě nad míru hojné. Zhusta 
nacházíme křemičitan hlinitý čistý na př. v staurolituy andalusitu} chiastolitu, 
disthenu a kyanitu , zhusta bývá sloučen s větším nebo menším podílem vody, 
na př. v myelinn, Schrotteritu, MiloŠínu} kaolinu, v dřeni kamenné a j. v. 
Mnohem častěji nacházejí se v přírodě sloučeniny křemičitanu hlinitého s kře
mičitany kovů žíravin (draslíku a sodíku) a žíravých zemin (zvláště vápníku), 
z těchto nejdůležitější jsou živce. Živce jsou sloučeniny křemičitanu hlinitého 
s křemičitanem draselnatým, sodnatým nebo vápenatým. Zvláště rozšířený a 
hojný jest živec obecný č. orthoklas, složený z křemičitanu hlinito-draselnatého. 
Nachází se v horninách nejmocnějších, v žule, rule, porfyru, syenitu, břidlici 
a čediči, často spolu se slídou, složenou z křemičitanu hlinitého, hořečnatého,
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draselnatého a j. v. V polích bývá zhusta nalezáván co světločervený kámen. Ka
meny polné ryje křemen a ocílkou dávají toliko málo a nepatrných jisker; kladi
vem dají se rozbiti na kusy o ostrých hranách pravoúhlých. V žáru pecí 
porculánových roztápí se v bělavou sklovitou látku. Živec vyskytuje se někdy 
v průhledných hřáních barvy bílé, masové n. zelené, a slově pak kamenem 
amazonským; živec, vyznačující se barvou modravě zelenou a zvláštním svitem 
perlovým čili talácením, zove se advlar nebo kámen mesíčný. Obecný živec 
jest barvy mdlé a na pohled jako vlhký; v čediči, znělci a trachytu nachází se 
přečasto živec sklový č. sanidin, jenž jest bezbarevný a průzračný a vyzna
čuje se zvláště krásným leskem skelným. Vedlé živce draselnatého čili obec
ného vyskytuje se zhusta bílý nebo růžový živec sodnatý č. albit (křemičitan 
hlinito-sodnatý) pak živec vápenatý č. labradorit (hlavně křemičitan hli- 
nito-vápenatý), jevící na plochách hráni krásné proměny barev zelených, žlu
tých, růžových, modrých a j. v. Mimo tyto živce náleží do této skupiny více 
nerostův, lišících se tvarem hráni a chemickým složením. Jedna skupina 
vyznamenává se dělitelností ve dvou k sobě kolmých směrech — živce jedno
klonné (orthoklas), do druhé skupiny náleží nerosty, štípatelné ve dvou smě
rech, kteréžto protínají se v úhlu ostřejším pravého — živce trojklonné (albit, 
labradorit, anorthit, andesin, oligoklas).

Některých odrůd orthoklasu, kteréžto vyznamenávají se krásnou hrou 
barev a průzračností, užívá se k hotovení šperku, zvláště slouží v té příčině 
kámen měsíčný a amazonský. Největší důležitost má živec co součást ornice, 
kteráž povstává zvětráváním je h o ; mimo to povstávají rozkladem jeho 
rozmanité odrůdy hlíny (v. stať o „zboží hlíněném“), látky pro člověčenstvo 
předůležité.

Křemičitan hlinitý nachází se v granátech sloučen s křemičitany vápníku, 
hořčíku, železa a manganu; v zeolitech jest sloučen s křemičitany vápníku, 
barya a kovův žíravin. I tyto rozmanité křemičitany, k nimž pojí se ještě 
veliká řada nerostův v přírodě rozšířených, přispěly větší nebo menší měrou 
k povstání ornice a ke vzniku ložisek hlíny.

Hliník. Až do roku 1827, kdy objevil slavný chemik německý B. Wohler 
hliník nebo aluminium (z lat. alumen, kamenec), prvý známý kov zemin, byly 
látky tyto považovány za prvky nebo hmoty nerozložené, ačkoli tušilo se, že 
mají složení podobné žíravému draslu a nátrónu, z kterýchžto sloučenin vy
loučil H. Davy r. 1807 dva nové kovy, draslík a sodík, že jsou totiž kysličníky 
zvláštních, tehdy neznámých kovův. Davy jal se r. 1807 rozkládati kysličník hlinitý 
galvanickým proudem, nedodělal se však výsledku žádoucího. Wohler dobyl 
hliníku následujícím způsobem: Do malého kelímku porculánového umístil 
střídavé vrstvy chloridu hlinitého a draslíku; kelímek uzavřel víkem porcu- 
lánovým, kteréž drátem spojil pevně s kelímkem; po té umístil kelímek do 
silného žáru, ve kterémž jej delší dobu žíhal. Činěním draslíku vyloučil se 
hliník v podobě prášku šedého, vedle něho povstal chlorid draselnatý, kteréhož 
hliník zbaví se vypíráním ve vodě. K. 1845 opakoval Wohler své pokusy 
dřívější a dobyl hliníku v podobě malých stříbrolesklých, kujných kuliček,
kteréž vodou se neměnily. Větší množství hliníku dobyl r. 1854 Deville
v P aříž i; od té doby znají se teprvé vlastnosti kovu, obsaženého v hlínách. 
Deville počínal sobě při výrobě hliníku v podstatě týmž způsobem co Wohler, 
jediné uchýlil se v tom od spůsobu Wohlerova, že vzal na místě draslíku
lacinější sodík, čímž usnadnil dobývání hliníku v té míře, že dobývá se tohoto
kovu nyní v továrnách na veliko. Dobyv větších kusů hliníku, seznal Deville 
lépe vlastnosti jeho a objevil tak kov v jisté míře nový, kterýž zasluhuje, by 
byl pro vzácné své vlastnosti jmenován vedle užitečných kovův: železa, mědi, 
činku, cínu a stříbra.

Hliník má barvu cínovou a silný lesk, jež stávají se po delší době 
stkvělejší; jest velice tažný a kujný, tvrdý as jako stříbro, udeřením vyluzuje

38*
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se z něho krásný a jasný zvuk. Hutnosť jeho jest 2*56, kováním zvětšuje se 
na 2*67; není tudíž těžší skla obyčejného a porculánu. Nápadná jest tato ne
patrná hutnosť zvláště tehdá, když zdvihají se větší kusy tohoto kovu, zdáť 
se pak jakoby byly duté; kusy železa nebo mědi rovného objemu mají 3—4kráte 
větší váhu. Hliník roztápí se horkem asi 700° (stříbro taví se 916°, cink 
374°); ochlazením* roztopeného hliníku vylučují se hráně (osmistěny) tohoto 
kovu. Nemění se ani na vzduchu ani ve vřelé vodě; sirovodíkem nečerná; 
rozpouští se snadno v kyselině solné a v louzích žíravých, vyvíjeje prudce 
vodík, v roztoku nachází se pak hlinitan žíravinný; kyselinou dusičnou a sir
kovou nemění se v teplotě obecné, málo ve vyšši. Uhličitany, siřičitany, 
křemičitany a bórany draslíku a sodíku okysličují jej náhle za horka; pálí-li 
se s křemičitany, vylučuje křemík, z bóranů vylučuje bór. Z kyselých roz- 
tokův síranů a dusičnanů olova, mědi a stříbra nevylučuje za studená kovův; 
z roztokův těchto kovův, které drží chlór neb volnou žíravinu, vylučuje kovy. 
S mědí, stříbrem, zlatém a platinou dává slitiny.

Zvláště vyniká tím, že spojuje v sobě nepatrnou hutnosť s pevností, kuj- 
ností, tažností, stálostí a leskem stříbra.

Deville, kterýž zabýval se drahnou dobu dobýváním a zpytováním vlast
ností hliníku, prorokoval kovu tomuto velikou budoucnost. Týž učenec vymyslil 
též způsob dobývání hliníku na veliko. Způsob ten záleží podstatou svou 
v následujícím: Chlorid nebo fluorid hlinitý pálí se se sodíkem, kterýž slu
čuje se s chlórem nebo fluórem, čímž uvolňuje se hliník.

V Grónsku nachází se u velikém množství nerost, nazvaný kryolit, 
kterýžto jest fluorid hlinito-sodnatý; nerost tento hodí se výtečně k dobý
vání hliníku; třebať jej žíhati za červeného žáru se sodíkem. Okázaloť se 
však pokusy, že nejsnáz dobude se hliníku, roztápí-li se smíšenina, složená 
z kryolitu a chloridu hlinito-sodnatého, se sodíkem.

Chlorid hlinito-sodnatý vyrábí se k tomu účelu následujícím způsobem: 
Nejprvé dobude se kysličníku hlinitého pálením kamence ammonatého, kterýž 
drží 11% této sloučeniny; kysličník hlinitý dobývá se zhusta z keavxitu týmž 
spůsobem. Pálení toto provádí se v hrncích, jakéž slouží ku přípravě uhlí 
kostěného. Když nachází se kamenec v žáru rudém, roztlouká se v prášek, 
kterýžto mísí se s dehtem, čímž vyvíjí se hustý dým. Jakmile přestal vývoj 
dýmu, odstraní se hrnce z pecí a horký uhel užije se k dobývání chloridu 
hlinito-sodnatého. Uhel hlinitý jest lesklý a tvrdý, pórovatý jako pemza; drží 
síru, železo, něco kyseliny fosforečné, značné množství vápna a žíravé draslo.

Tento uhel smíchá se s chloridem sodnatým a smíšenina dává se po té 
do válcův ohnivzdorných, do nichž přistupuje chlór. Válce tyto mají obsah 300 
litrův a jsou v peci kolmo zazděny. Dolejší stěna jejich má čtverhranný otvor, 
jenž dá se uzavřití deskou hliněnou, kteráž přitlačuje se šroubem. Ve 
stěně válce tohoto, poněkud výše, jest otvor, v němž jest umístěna roura 
porculánová, kterou přivádí se chlór; shora uzavírá se roura deskou z ohni
vzdorné hlíny, v nížto jest otvor, kterýmž sype se do válce směs z uhlí hlini
tého a chloridu sodnatého, načež se uzavírá. As 30 em. pod víkem nachází se 
otvor, do něhož jest zasazena roura, vedoucí páry chloridu hlinitého do komory, 
jejížto objem obnáší více jednoho krychlového métru. Stěny této komory 
hřejí se teplotou peci, v nížto jest válec umístěn, strop této komory skládá 
se z více polévaných desk fajansových; stěny komory jsou vyloženy tolikéž 
deskami fajansovými, spáry mezi deskami vymaží se hlinou. Z této komory 
vede zdola ve stěně umístěná dřevěná, uvnitř olovem vykládaná roura do 
komínu; v rouře této nalézá se zámyčka, kterouž lze uzavřití parám přístup 
do komínu.

Když vysušily se důkladně veškeré přístroje, vyhřívá se válec opatrně, 
načež naplní se žhavou smíšeninou uhlu hlinitého a soli kuchyňské a shora se 
uzavře. V peci udržuje se prudký žár, jímžto roura do ruda se rozžhaví, pak
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uzavře se přístup plynům z válce do komory jdoucím, kterýž tehdá se otevírá, 
jakmile vyvíjí se s dostatek par chloridu hlinito-sodnatého. Chlór pouští se 
rourami olověnými, vně studenou vodou chlazenými, skrze láhev, naplněnou 
kyselinou sirkovou, do lahve s kousky páleného chloridu vápenatého, čímž se 
vysušuje, odtud teprve vede se do válce žhavého. Chlór činí velmi ry
chle a hojně par chloridu hlinito-sodnatého těká do jímadla, kdež sráží se 
na stropě komory. K dobývání chloridu hlinito-sodnatého béře se též smí
šenina z dřevěného uhlí, kysličníku hlinitého, chloridu sodnatého a vody, 
ze které nadělají se koule, jež vysušují se, načež pálí se v proudu chlóru. 
Pochod při dobývání chloridu hlinito-sodnatého líčí následující obrazec:

Kysličník hlinitý

Kyslík ___    Kysličník uhelnatý

Hliník

Uhlík-

Chlór Chlorid hlinitý___

Chlorid sodnatý  _________________
Chlorid hlinito-sodnatý ^

Chlorid hlinito-sodnatý jest úplně b ílý ; drží-li chlorid železitý, což bývá 
velmi často, jest nažloutlý; roztápí se teplotou 200°; za obecné teploty nevy
dává zápachu.

Kryolit jest nerost bílý; šedý, žlutý n. načervenalý, poloprosvítavý, 
lesku skelného, tvrdosti sádry n. vápence; drží 54*2% fluóru, 13*07o hliníku 
a 32*8% sodíku; roztápí se snadno v bílý email. Jindřich Rose radil r. 1855, 
aby užívalo se k dobývání hliníku kryolitu na místě chloridu hlinito-sodnatého, 
jehož výroba jest dosti obtížná; rady této uposlechl ihned Deville a po jeho 
návrhu vyrábí se hliník z této látky na veliko.

Zhusta vzdělává se následující smíšenina na hliník:
Chloridu hlinito sodnatého . . .  10 částí
K r y o l i t u ..................................... . . 5 „
S o d ík u ...............................................2 „

Chlorid hlinito-sodnatý a kryolit rozmělní se v jemný prášek a smíchají 
se po té s kousky sodíku. Smíšenina tato hází se na nístěj pece pálací, jenž 
byl s dostatek rozžhaven; přístup vzduchu jest zámyčkami uzavřen. Smíšenina 
záhy se rozkládá, čímž vyvine se tolik tepla, že rozpálí se pec do červena. 
Směs se roztápí, pak otevrou se zámyčky, aby plamen šlehal přes nístěj, 
čímž spojí se jednotlivé kousky vyloučeného hliníku a vyloučí se struska; 
stalo-li se tak, otevře se spusť v pozadí pece a struska vytéká do nádob litino
vých, posléze vytéká i hliník a shromáždí se pod struskou; tak dostanou se často 
kusy 6— 8 kg. ztíží; po hliníku vytéká šedá struska; tato roztlouká se po 
vychladnutí na prášek a prosévá se, aby dostal se hliník v ní rozptýlený. 
Strusky jsou dvojího druhu: prvý druh jest lehčí, snadno roztopitelný a drží 
velmi mnoho chloridu sodnatého; mimo tento tvoří se hustá, šedá těsto- 
vitá struska, kteráž pokrývá hliník, sama pak spočívá pod struskou lehčí. 
Struska hutnější drží as 60% chloridu sodnatého a 40% fluoridu hlinitého.

Promývá-li se struska tato vodou, rozpouští se chlorid sodnatý a fluorid hli
nitý zbývá, vedlé tohoto nalézá se ve strusce vždy něco kryolitu a kyslič
níku hlinitého. Dobývá-li se hliníku dle tohoto způsobu, činí kryolit jediné 
co tavidlo. Fluorid hlinitý, nacházející se ve strusce, neporušuje za teploty, 
kterou hliník se vylučuje, stěn pece. Dobývání hliníku trvá as 4 hodiny; 
po každé dobude se 6 až 10 kg. tohoto kovu na nístěji pece, jenž má 1
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čtverečný metr povrchu; denně lze dobyti 60— 100 kg. hliníku v takovéto 
peci. Aby dobylo se 1 kilogramu hliníku, třeba 3 až 3*5 kil. sodíku. Podle 
tohoto způsobu pracuje továrna v Salyndresu.

Někdy dobývá se hliníku z kryolitu. Tento rozemele se na drobno, 
smíchá se se smíšeninou z chloridu draselnatého a sodnatého, a vnáší se do 
kelímků hliněných ve vrstvách střídavých se sodíkem. Hliník, vyloučený hor
kem, roztápí se hned a dělí se po vychladnutí od strusky, jež drží hlavně 
fluorid sodnatý a slouží k dobývání hydrátu sodnatého. Poněvadž fluorid 
sodnatý rozežírá hliněné kelímky a činí, že hliník slučuje se s křemíkem, 
pracuje se řidčeji dle tohoto způsobu. Dobývá-li se hliníku z kryolitu v ná
dobách železných, znečisťuje se vždy větším množstvím železa.

Nečistý hliník roztápí se v otevřených tuhových kelímcích; roztopeným 
kovem míchá se rezavou lžicí železnou, jižto snímá se s povrchu bělavá 
struska; horkem vylučuje se z hliníku struska, čímž tento se čistí, po té lije 
se do kadlubů, kdež tuhne v cihelky. Nevyčistí-li se jedním přetápěním, 
přetápí se vícekráte, až jest zcela čistý. Drží-li hliník v sobě strusku a 
jiné přimíšeniny, černá na vzduchu.

Dosavad dobývá se hliníku toliko ve třech továrnách : dvě jsou ve 
Francii (v Salyndresu a Amfreville-u blíže Rouenu), jedna v Anglii (ve Wa
shingtonu, blíže Newcastle-on-Tyne). Hliník, pocházející z těchto továren, 
drží vždy křemík a železo; prvého drží 0*04—2*87°/0, druhého 1*6— 6*80/0. 
R. 1856 stála 1 celná libra hliníku 600 zl., nyní stojí 24 zl., což jest cena 
značně vysoká, hledíc k sloučeninám tohoto kovu, kteréž jsou na povrchu 
zemském téměř nejrozšířenější a nejhojnější. Ceny rovných vah hliníku a 
stříbra jsou v poměru 3 : 2, rovných objemů jako 3 : 8, poněvadž jest hliník 
4*2kráte lehčí stříbra.

Ačkoliv slibovali sobě Francouzové, v jichžto rukou téměř výhradně prů
mysl hliníkový se nachází, od vzácných vlastností tohoto „nového kovuu ve
lice mnoho, přece jest užívání jeho velmi skrovné pro vysokou cenu jeho. Po- 
rovnávají-li se výrobky hliníkové z doby poslední světové výstavy v Paříži, r. 1867, 
s oněmi, kteréž byly vystaveny r. 1873 ve Vídni, nelze pozorovati značného 
pokroku jak u výrobě hliníku, tak i u vzdělávání jeho průmyslném. Přece zaslu
huje kov tento našeho povšimnutí, přes veškeré podceňování jeho se strany 
Němcův, jižto nemohou zapomenouti, že Francouzi byl stvořen a že právě 
Francouzové vyloučili z hlíny, látky to všudež rozšířené, jakoby byli v držení 
kamene mudrcův bývali, kov lesku a téměř i krásy stříbra samého.

Krátkou dobu potom, kdy Deville byl poprvé připravil větší kusy hliníku, 
namanula se otázka, nebylo-li by s prospěchem, raziti z hliníku peníze. Peníz 
hliníkový má mnohé vzácné vlastnosti; jest lesku stříbrného a velice lehký; pa
dělání jeho penězokazi bylo by nemožné, jelikož dosavad nezná se rozšířenějšího 
kovu lehkosti hliníku. Užívání hliníku k tomu účelu staví se na odpor, že 
cena tohoto kovu kolísá podlé způsobů dobývání a že se rozpouští v louzích 
žíravých, v nichž mění se v kysličník hlinitý, látku nepatrné ceny, ze kte
réžto lze jej s nemalými obtížemi vyloučiti. Cena zlata a stříbra nemění se 
náhle; rozpustí-li se oba kovy, neztrácí tím na ceně, any dají se snadno 
z roztokův těchto vyloučit. Mimo to lze jich užiti snadno i k jiným účelům, 
ku kterýmž hliník se nehodí. Vysoká cena zlata a stříbra pochází od vzácného 
rozšíření těchto kovův; hliník lze dobývati v každé chemické továrně. 
Uváží-li se dále, že peníze ze vzácné platiny vyšly brzy z oběhu, což lze 
teprvé očekávati od penízů hliníkových? Výborně hodí se hliník k ražení 
památných penízů, známek, závaží, vahadel a j. v., poněvadž nečerná svíti
plynem a výpary ze záchoclův, kterýchžto účinkův nesnáší stříbro, měď a její 
slitiny. Zhusta dělají se z hliníku šperky, zvláště náramky. Šperky tyto jsou 
krásně stříbrolesklé, nepozbývají ušlechtilého vzhledu za týchž poměrův co 
šperky stříbrné. Hliníkem vykládá se též zboží zlaté. Avšak přes veškeré
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vzácné vlastnosti tyto užívá se hliníku velmi málo, dáváť se v té příčině před
nost lacinějšímu kovu britanskému a novému stříbru. Pařížští ozdobníci vy
kládají hliníkem škatule a skřínky, pak hotoví z něho různé okrasy na nábytek; 
též hotoví se z téhož kovu zhusta poháry, tabatěrky, krabičky, pečetítka, 
držátka na péra, kalamáře, náprstky, knoflíčky, náčiní k honbě, knoflíky k holím 
a bičíkům, sošky, svícny, okrasy na hodinách, klíče, nožíky, lžíce, vidlice, 
trubice kukátek divadelných a dalekohledů, brnění, helmice a pochvy, nástroje 
fysikalné a hvězdářské. Pro svůj krásný zvuk hodí se k ladítkům, zvonům 
a k nástrojům hudebným. Hliník listěný béře se za stříbro listěné. Vysoká 
cena hliníku zabraňuje dosavad rozsáhlejšímu užívání tohoto kovu.

Hliník slévá se snadno s jinými kovy na směsi kovové, z nichžto nejdůle
žitější jsou slitiny s mědí, kteréž znají se jménem bronz hliníkový. Drží-li 
tyto slitiny 10% hliníku, mají barvu zlatožlutou, drží-li 5% tohoto kovu, jsou 
načervendé, mají-li pouze 2% hliníku, jsou barvy měděné. Slitiny tyto roztápějí 
se snadno a vyplňují velmi dokonale dutiny kadlubů, roztápěním se neoky- 
sličují, což činí bronz obecný. Nejčastěji hotoví se z těchto slitin šperky 
zlatu podobné. Z hliníkového bronzu, jenž drží 10% tohoto kovu, vyrá
bějí se též zhlaví ke kotoučům, na nichž leští se drahokamy anebo ozdobné 
zboží. V znamenité továrně Christofleově v Paříži užívalo se zhlaví z hliníko
vého bronzu při kotouči k leštění, jenž činil v minutě 2200 oběhů, po 18 
měsíců; zhlaví z jiných slitin nebylo již po 3 měsících k potřebě. Jelikož 
hodí se hliníkový bronz výtečně k slévání, užívá se jeho zhusta na místě 
mosazi a tombaku; sloveť pak nezřídka pro svou zlatožlutou barvu similor.

Byť i dosavad hliníku méně užíváno bylo, přece svědčí počátky průmyslu 
hliníkového nemálo o tom, kterak důmyslem lidským ušlechtí se látka vele- 
rozšířená, tudíž každému přístupná — země, obraz pomíjejcnosti a marnosti, 
stala se v rukou lidských rudou, ze kteréž tyto vylučují kov, jenž závodí v mnohé 
příčině i se zlatém a stříbrem. Až vynaleznou se spůsoby lacinější výroby 
hliníku, zajisté dojde kov tento většího užívání nežli dosud, kdy slouží to
liko přepychu.

Vedlé kysličníku hlinitého nachází se v přírodě více velmi vzácných, 
pořídku rozšířených zemin, kteréžto shodují se v přemnohých vlastnostech 
s touto zeminou, pročež drahnou dobu nebyly známy co zeminy samo
statné a teprvé ku konci minulého a průběhem tohoto věku byly objeveny. 
Zeminy tyto jsou kysličníky několika převzácných prvkův, zejmena kyslič
níky: beryllnatý, cirkoničitý, cérnatý, lanthanatý a didymnatý.

Kysličník beryllnatý nachází se v přírodě hojněji v beryliu a chryso- 
beryllu. Beryll vyskytuje se v přírodě někdy u velkých šestibokých hrano
lech, kteréž jsou zřídka průhledné. Krásně sbarvené, průhledné berylly 
jsou velmi drahými, oblíbenými drahokamy. Berylly barvy zelené šlovou 
smaragdy. Tyto ryjí křemen, samy pak jsou měkčí topasu. Skládajíť se 
z křemičitanu hlinito-beryllnatého, zeleně sbarveného kysličníkem chrómitým. 
Nejkrásnější smaragdy nalézají se v Peruvii vrostlé v hlinité, vápnem pro
stoupené břidlici; častěji nacházejí se v naplavené zemi. Beryll modrozelený, 
průhledný slově akvamarin ; slouží též co drahokam; větší, bezvadné kusy akva- 
marinumají vysokou cenu. Chrysoberyll, přirozený kysličník hlinito-beryllnatý, 
jest drahokam průhledný, žlutozelený nebo chřestový, lesku silného, tvrdosti 
větší než topas, dá se rýti toliko démantem a korundem. Nachází se 
v Brasilii, na Ceylonu a v Sibiři v naplavené zemi. Zvláště vyhledávají se 
větší hráně, které vyznamenávají se třpytem modravým.

Kysličník beryllnatý objevil r. 1797 francouzský chemik Vauquelin ve 
smaragdu a nazval jej kysličníkem glycinatým (z řeckého glykys, sladký) č. 
zeminou sladkou podle chuti jeho solí. Zemina tato jest bílý, lehký, ve vodě 
nerozpustný prášek ; neroztápíť se plamenem plynu třáskavého. Sloučenina její 
s vodou, hydrát beryllnatý, podobá se nemálo kysličníku hlinitému; liší se od
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tohoto rozpustností svou v uhličitanu ammonatém. R. 1827 vyloučil Wohler 
z kysličníku tohoto kov co šedý prášek, jejž nazval berytlium. Teprvé De- 
bray dostal jej u větším množství, žíhaje chlorid beryllnatý v proudu vodíkovém. 
Beryllium i soli jeho jsou podobny hliníku a jeho sólem. Kov tento jest bílý, 
hutnosti 2 *1 , kujný a tažný, jinak podobný hliníku (v. t.).

Kysličník cirkóničitý vyskytuje se sloučený s kyselinou křemičitou v cir- 
kónu a hyacirithu. Oba tyto nerosty slouží co drahokamy; v té příčině jsou 
však méně oblíbeny než jiné podobné. Tyto nerosty jsou tvrdší křemene a měkčí 
topasu; žluté a červené, průhledné hráně šlovou hyacinthy, bílé, zelené a j. 
mají jméno cirkón. Průhledné bezbarevné cirkóny Ceylonské prodávaly se 
druhdy co démanty. Zhusta prodává se na místě hyacinthů hessonit, žlutě 
sbarvený granát z ostrova Ceylonu. Tento nerost liší se od hyacinthů, že má 
uvnitř velký počet jemných puklin. Kysličník cirkóničitý byl objeven r. 1789 
Iílaprothem. Jest znám co bílý, ve vodě nerozpustný prášek. Cirkónium 
dobývá se roztápěním fluoridu cirkóničito-draselnatého se sodíkem; obdrží 
se tak co černý prášek, kterýž nabývá leštěním barvy a lesku železného. 
Sloučeniny cirkónia vyskytují se v přírodě mnohem řidčeji nežli sloučeniny 
beryllnaté.

V Švédsku vyskytuje se nerost, nazvaný cerit, ve kterémž byly objeveny 
tři nové, velmi vzácné zeminy: kysličník cernatý, didymnatý a lanthanatý, jež 
dosavade jsou pro vzácné rozšíření své velmi málo známy. V jiném švéd
ském nerostu, ve vzácném gadolinitu, byly objeveny kysličníky: erbnatý a ytter- 
natý , držící kovy erbium a yttrium , dosud málo známé; ve vzácných nero
stech: tkoritu, pyrochlóru a orangitu byl objeven kysličník thoričitý, držící 
kov thorium. Všecky tyto zeminy jsou pouhé vzácnosti, postrádající důležitosti.

Hořčík, jinak též Magnesium., Magriium, Talcium nazvaný, byl objeven 
tolikéž teprvé v tomto věku. Davy obdržel jej r. 1808, žíhaje magnesii v parách 
draslíkových, co šedý prášek, kterýž ostatně vyloučil též sloupem voltaickým. 
Hořká sůl, síran hořečnatý, byla objevena r. 1695 anglickým učencem Gre- 
wem, kterýž jí dobyl z léčivé vody Epsomské; později byla objevena v roz
ličných hořkých vodách; tak vyloučil ji B. Hoffmann z vody Sedlické v Čechách, 
r. 1786 byla připravena z vody Zaječické. Sůl tato měla následující jména: 
Sal amarum , Anglicum, jEpsomense, catharticum a j .  V.

Magnesie nebyla známa co zemina zvláštní drahnou dobu, považovalať 
se co pokažené vápno; teprvé slavný německý lékař Bedřich Hoffmann seznal 
v ní látku zvláštní, rozdílnou od vápna, skoumaje vlastnosti hořké soli, tehdy 
známé jménem n>‘trum. Vypravujeť Hoffmann, že „tato sůl zdá se býti složena 
z kyseliny sirkové a ze zeminy vápenaté, žíravé, rozdílné od vápna páleného.“ 
Z roztoku hořké soli vyloučil žíravým draslem tuto zeminu; seznalť, že liší se 
od vápna podstatně v té příčině, že sestupuje se s kyselinou sirkovou na 
hořkou, ve vodě snadně rozpustnou sůl, kdežto sůl, složená z vápna a kyseliny 
sirkové, ve vodě toliko nepatrně se rozpouští a nemá chuti hořké. R. 1754 
zabýval se skoumáním magnesie též anglický přírodozpytec Josef Black; 
učenec tento seznal, že magnesie poskytuje s kyselinami soli, rozdílné od 
solí vápenatých. R. 1775 vydal znamenitý Švéd Tobern Bergmann spis o ma
gnesii a její solích, jímž doplnil u vysoké míře práce svých předchůdců.

Sloučeniny hořečnaté jsou v přírodě velice rozšířené. Nejdůležitější 
jsou následující: UNičitan horečnatý, známý jmenem magnesit, nachází se 
celistvý v Štýrsku, na Semerinku a u Bruku, v Alpách Tyrolských, na Moravě 
u Evančic a Hrubšic, v Slezsku u Frankensteinu a Hrochova. Celistvý magnesit 
má lom lasturný, nerovný; má tvrdost vápence i kazivce nebo apatitu; oby
čejně jest sněhobílý, bývá též šedý nebo zažloutlý, bezlesklý; pálí-li se, mění 
se v kysličník hořečnatý, magnesii, ztráceje kyselinu uhličitou. Kyseliny jej 
rozkládají, vylučujíce kyselinu uhličitou. Hraněný slově Breunerit; hraní se 
v klencích průhledných anebo na hranách prosvítavých; držíť 51*7% ky.'
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seliny uhličité a 48’3°/0 magnesie. Někdy drží značné množství uhličitanu 
vápenatého anebo dává s tímto i sůl podvojnou, kteráž skládá v Alpách celé 
hory a v nerostopisech dolomitem se nazývá (držíť 54'3° / 0 uhličitanu vápena
tého a 4 5 ' 7 ° / 0 uhličitanu hořečnatého). Magnesit má hojného užívání; sloužit 
k dobývání hořké soli, kyseliny uhličité, kamenův ohnivzdorných a malty, 
tvrdnoucí ve vodě; dolomit slouží co stavebný kámen ku přípravě vápna hydrau
lického a soli hořké.

Síran horečnatý čili hořká sůl jest obsažen ve vodě mořské, ve vodách 
hořkých (v Zaječické, Sedlické a Bylanské v Cechách), jakož i v matečném 
louhu některých solivarů. Vody tyto slouží k léčení i k dobývání soli hořké. 
Y Stassfurtských solných dolech, pak v Kaluszi nachází se co Kieserit (5% 
kyseliny sirkové, 29°/0 magnesie, a 13°/0 vody), dále v sólech podvojných, kai- 
nitu a pikromeritu (vodnaté sírany hořečnato-draselnaté), pak v polyhalitu
(6 ° / 0  vody, 45 ° / 0 síranu vápenatého, 29°/0 síranu draselnatého, 20°/o síranu 
hořečnatého).

Hořká sůl prodává se v podobě drobných, bezbarvých jehliček, jež jsou 
obyčejně vlhké od přimíšeného chloridu hořečnatého a proto nezvětrávají, 
podobajíf se síranu hořečnatému nebo bílé skalici, nesrážejí se však sirnými 
játrami. Někdy prodává se Glauberova sůl v drobných hřáních za sůl hořkou, 
což poznává se, že roztok nesráží se sodou, kdežto roztok soli hořké bíle se 
sráží. Čistá sůl hořká hraní se ve velkých kosočtverečných hranolech, kteréž 
mají chuť čistě hořkou a chladivou a drží 51*2% vody. Teplem 132° pouštějí 
43‘9° / 0 vody, horkem 220° pozbývají veškeré vody a vyšším žárem částečně 
se rozkládají, pouštějíce kyselinu sirkovou. Ve vodě rozpouští se snadno; 
Kieserit rozpouští se tak málo jako sádra.

Síran hořečnatý má velikou důležitost co lék, hodit se zvláště k poči- 
stění. Neméně důležit jest v příčině, že vyrábějí se z něho magnesia bílá 
a pálená.

Magnesia bílá (magnesia alba) má po výtce užívání v lékařství, ku 
kterémuž účelu sloužila již počátkem minulého věku, kdy ji jistý kanov
ník v Římě nabízel a prodával co prostředek proti všem nemocem. Obdrží 
se, míchají-li se velmi zředěné a vřelé roztoky hořké soli a sody, anebo při
měřené vody mineralné, kteréž drží tyto soli. Y Bilíně zaváří se voda Za- 
ječická na V3 0  objemu a Bilínská lJ90, načež míchá se objem vody Bilínské, 
zahřáté na 40°, s 2 objemy vody ho řké ; bílá, rosolovitá sedlina sbírá se 
v sudech dřevěných s plátěnými dny, propírá se v nich vodou a dává se do 
truhlíků dřevěných, plátnem vyložených. Z těch konečně vyklopuje se na 
prkénka a suší se teplem vzdušným, ku konci teprv v sušírnách. Též strojí se 
z matečných louhů solivarů,. v nichž obsažen jest chlorid hořečnatý, konečně 
dělá se též z páleného dolomitu. Magnesia bílá prodává se u velkých, čtver
hranných, velmi lehkých a kyprých kuších, jež drobí se v rukou na prášek 
lehounký a měkký, nevonný a nechutný, ve vodě málo rozpustný; rozpouští 
se však snadno v přirozených nebo strojených kyselkách na vodu magnesiovou.

Hořké vody, držící síran hořečnatý, vznikly v Cechách a v jiných zemích 
ze slinu, kterýžto jest směs ze sádrovce, vápence, zvětralého čediče a znělce. 
Vodou, jež prochází touto smíšeninou, rozpouští se sádra, načež koná se 
vzájemný rozklad této s křemičitanem sodnatým a hořečnatým, jímž tvoří se 
síran hořečnatý a nerozpustný křemičitan vápenatý. Vykopají-li se v těch 
místech jámy, naplňují se ponenáhlu vodou vzdušnou a touto vytahují se 
rozpustné soli ze slinu; lze tudíž i přímým vyluhováním slinu nabyti hořké 
vody. Hořké soli nabývá se z ní jednoduše zavařením a hraněním.

Mimo tyto sloučeniny hořečnaté nachází se zvláště hojně chlórid hořeč
natý. Jest rozpuštěn ve vodě mořské, v solankách a vodách léčivých. Pevný 
nachází se v soli kamenné a v nerostech soli Stassfurtské: karnallitu (39° / 0 

vody, 34-2% chloridu hořečnatého a 26*8°/0 chloridu draselnatého) a tachhy-
J  a b n o v a Kronika prácq. Díl IV. 3 9
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dritu (41-8°/0 vody, 36*8% chloridu hořečnatého, 21*4° / 0  chloridu draselnatého). 
Sloučenina tato jest známa bezvodná a vodnatá. Bezvodný chlorid horečnatý 
jest bílý, prosvítavý, z perlově lesklých lupenů složený, rozplývavý a snadno 
roztopitelný. Vodnatý tvoří veliké průhledné hráně o 53*20% vody, jež roz
plývají rychle na vzduchu, rozpouštějí se velmi snadno ve vodě a mají velmi 
nepříjemnou hořkou chuť. Vřením nebo pálením rozkládá se v magnesii a 
kyselinu solnou, kterážto poslední prchá. S kysličníkem hořečnatým dává 
chlorid zásaditý, jenž nabývá za den tvrdosti mramoru; smíšenina tato nachází 
se v cementu Sorelově. Tvrdneť i se značnou přísadou vápence, písku, hlíny, 
kamene křesacího, pročež hotoví se z něho strojené kameny všeho druhu. 
Chlorid hořečnatý slouží též k dobývání hořčíku. Nečistého, vodnatého chlo
ridu hořečnatého užívá se k dobývání smíšeniny Silvemovy, sloužící k odstra
nění nakažlivin; smíšenina tato skládá te z 15 č. chloridu hořečnatého, 15 č. 
dehtu se 1 0 0  č. hašeného vápna.

Nejrozšířenější sloučeniny hořečnaté v přírodě drží kyselinu křemičitou; 
tyto různé křemičitany hořečnaté jsou vodnaté nebo bezvodné. Náležíť sem 
nerosty: talek, steatit, pěna mořská, hadec n. serpentin, asbest č. zdběl, olivín, 
chrysolit a j. v. Vedlé hliníku, vápníku, železa a j. v. vyskytuje se hořčík 
nejčastěji v různých křemičitanech. Zvětráváním těchto hornin dostává se do 
ornice a z této pak do semen, zejmena do obilných a odtud přichází i do 
zvířat, kdež jest obsažen v kostech, ve výkalech zvířecích a j. v.

Ze všech sloučenin hořečnatých lze vyloučiti bílou, lehounkou, nevon
nou a nechutnou, poněkud žíravou látku (pročež počítá se k zeminám žíra
vým ), kteráž ve vodě téměř se nerozpouští. Bílá tato látka slově magnesie 
nebo v lékárnách magnesie pálená (magnesia usta). Bylať teprvé r. 1755 
Blackem úplně čistá dobyta. Obyčejně dobývá se, pálí-li se v kelímku hliněném, 
uzavřeném, magnesia b ílá ; pálením ztrácí tato kyselinu uhličitou a mění se v ma
gnesii nebo kysličník hořečnatý. Rovněž obdrží se, pálí-li se dusičnan nebo chlo
rid hořečnatý. Pálená magnesie slouží co protijed utrýcliu, pak k částečnému 
zobojetnění šťávy žaludečné, jest-li jí příliš mnoho (pálí-li žáha). Často 
užívá se jí k hotovení malty hydraulické, k ohnivzdorným nádobám a cihlám.

Pouští-li se na válec ze silně stlačené a dokonale vypálené magnesie 
plamen třáskavého plynu, nabývá se světla, stkvělostí téměř slunečnému rov
ného. Týž výjev pozoruje se, činí-li tento plamen na válec magnesitový, 
dolomitový nebo cirkónový. Světlo takto vzniknuvší slově světlo Drummon- 
dovo. Poněvadž magnesia jest ohnivzdorná, slouží k hotovení tyglíků k roz
tápění platiny; takové tyglíky ‘hotoví se též ze směsi beauxitu a pálené 
magnesie (tyglíky spinellové).

Kysličník hořečnatý podoben jest v mnohém ohledu kysličníku hlinitému. 
Veliký počet sloučenin hořečnatých nevábí k sobě zraků lidských, ježto 
snad vyhledávají toliko ladu a krásy; tak činí i kameny, držící hliník. Ně
které sloučeniny hořečnaté nesou však roucho slávy, stkvějíť se odznaky draho
kamů. Ba spinell, vzácný drahokam, drží oba tyto kysličníky a spolek tento 
dokazuje, že oba tyto kysličníky dovedou sobě získati uznalosti a platnosti 
před zraky lidskými. Spinell červený, krásného ohně, nazývá se též rubínem, 
od něhož liší se, že jest měkčí; bledočervené rubíny šlovou balas-rubíny 
(Rubis balais). Nejdrahocennější jest tmavě červený spinell rubínový, kterýž 
vyskytuje se na Ceylonu. Mimo ty znají se i modré, zelené a černé spinelly. 
V Čechách vyskytuje se spinell co vzácnosť na Jizerské louce a u Dlažkovic.

Hořčík, kterýž jsme byli sledovali v důležitějších jeho sloučeninách, stal 
se teprvé v novější době kovem hledaným, ač jest již drahnou dobu znám. 
Proslulť pro silné, krásné světlo, kterým hoří, rozpálí-li se na vzduchu. Ostatně 
podoben jest ve svých vlastnostech velice činku. Jest stříbrolesklý, tvrdosti 
vápence, velmi lehký (hutnosť jeho jest 1*743, tudíž jest lehčí hliníku samého),
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stálý na suchém vzduchu, na vlhkém pokrývá se rychle vrstvou šedou. Hodí-li 
se do vody, nerozkládá tuto za obecné teploty, zahřívá-li se voda k varu, pak 
vyvíjí z ní velmi prudce vodík. Setká-li se s kyselinou solnou, zapaluje se 
rázem. Kyselinou dusičnou a sirkovou neporušuje se za studená. V obecné 
teplotě jest křehký jako cink, v horku jest kujný, temným červeným žárem 
taje a překapuje se jako cink.

Světlo hořícího hořčíku jest tak silné, že drát hořčíkový, ztlouští 0*297 
millimetru, svítí jako 74 svíčky stearové; hoří-li v kyslíku, vydává světlo jako 
1 2 0  svíček stearových. Světlo hořčíkové jeví zvláště silné účinky chemické, 
podobá se v té příčině světlu slunečnému, jest však 525kráte slabší tohoto. 
Hořčík hoří velmi rychle, za minutu spálí se tenký drát hořčíkový zdélí 
1 métru. Hořením vzniká z hořčíku bílá, lehounká látka, kteráž jest známa 
v lékárnách jmenem nihilum album (bílé nic).

Pro silné světlo, kteréž hořením vydává, došel hořčík takové obliby, že 
se vyrábí ze svých sloučenin na veliko v továrnách. Nejprvé připravil Bussy 
ve Francii hořčík celistvý, nechaje činiti draslík na bezvodný chlorid hořeč
natý za vyšší teploty. Tvořit se takto ve vodě rozpustný chlorid draselnatý 
a hořčík vylučuje se v podobě malých zrn lesku kovového. Bunsen vyloučil 
hořčík z roztopeného chloridu hořečnatého v kelímku porcelánovém galvani
ckým proudem. Matthiessen bral k témuž účelu roztopenou směs z chloridu ho
řečnatého, draselnatého a ammonatého.

Dle návodu Deville-ova a Caronova dobývá se hořčíku následovně: 
Směs ze 600 gramů roztopeného chloridu hořečnatého, 480 gramů v prášek 
rozmělněného fluoridu vápenatého a 230 gramů v kousky malé rozřezaného 
sodíku vnáší se do hliněného, do červena rozpáleného kelímku, načež tento se 
uzavírá. Po několika minutách třáská tato směs; když přestaly malé výbuchy, 
otevírá se kelímek a směsí roztopenou míchá se pomocí hole železné, načež 
z peci se vyndá a postaví se na místo chladné. Aby se chladnutí směsi ury
chlilo, házejí se do kelímků od času k času malé kousky fluoridu vápenatého 
za ustavičného míchání tyčí železnou; tak spojí se jednotlivé částečky hořčíku 
v jeden kus větší, jenž plove nad roztopenou struskou z chloridu sodnatého a 
fluoridu vápenatého, a chrání se před okysličením struskou, kteráž jej z části 
obaluje. Zapálí-li se hořčík, uhasí se, hodí-li se do kelímku několik kousků 
fluoridu vápenatého. Když směs vystydla, roztluče se kelímek, hořčík oddělí 
se od strusky a tato se rozbíjí, aby vyloučily se zrníčka kovu, v ní roz
ptýlená.

Surový hořčík slévá se v desky. K tomu cíli roztápí se se směsí z chlo
ridu hořečnatého, fluoridu vápenatého a soli kuchyňské; aby odloučil se kov 
snadněji od strusky, přičiňuje se více fluoridu vápenatého, čímž struska hou
stne, kdežto hořčík zůstává roztopen.

Hořčík tento není čist ; držíť uhlík, křemík a nitrid hořečnatý. Z té 
příčiny překapuje se v proudu vodíkovém. K tomu konci slouží roura z pla
stického uhlí, umístěná v rouře porculánové, prostor mezi oběma rourama 
naplní se drobným pískem a zamaže se na obou koncích hlinou. Roura 
z uhlí uzavírá se zátkami uhelnými, jimiž prochází skleněné roury, kterýmiž 
přivádí se suchý vodík. Do vnitř roury z uhlí dává se miska uhelná, napl
něná hořčíkem, před tuto postaví se deska uhelná, potom nakloní se tato 
roura. Jakmile jest hořčík roztopen, šlehá z druhého konce roury nad míru 
stkvělý plamen, pocházející od hořící směsi vodíku a par hořčíkových. Rovněž 
lze dobyti hořčíku, roztápí-li se sodík bud! s fluoridem hořečnato-sodnatým 
(dle Tissiera), buď s chloridem hořečnato-sodnatým (dle Sonstadta), buď 
s přirozeným chloridem hořečnato-vápenatým č. tachhydritem (dle Jind. 
Schwarze) anebo posléze, činí-li tento kov na karnallit t. j. chlorid hořeč-
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nato-draselnatý. Hořčík vzdělává se na plechy nebo dráty. Dráty slouží 
při fotografování jeskyní, dolů, krypt, anebo při fotografování v noci, též k za
sílání signálů na m oři; když se jeho takto užívá, spaluje se ve zvláštních lampách. 
Nejstkvěleji hoří hořčík v kyslíku. Ve válce Angličanů s Abyssinským králem 
Theodorem (r. 1868) sloužilo světlo hořčíkové rozsáhlou měrou k dávání 
signálů. Dosavad zabývají se dobýváním hořčíku pouze dvě továrny a sice 
Magnesium Metal Company v Manchestru a American Magnesium 
v Bostoně, v Severné Americe. Anglická továrna vyrábí ročně asi 45 centů 
hořčíku, americká toliko 30 centů. Užívání hořčíku jest nemálo drahost jeho 
k újmě, lot drátu hořčíkového prodává se za 7 zl.

Na místě hořčíku čistého slouží někdy slitiny tohoto kovu. Tak užívá 
se slitina z 1  č. činku s 2  č. hořčíku k osvětlování, jelikož jest lacinější 
nežli čistý hořčík; vydáváť velmi silný, namodralý plamen. 1 č. činku s 3 č. 
hořčíku vydává zelený plamen, 1 č. strontíku s 2  č. hořčíku hoří překrásně 
červeným plamenem. Slitiny hořčíku s ostatními kovy postrádají užívání.



Dobývání drahokamů pravých. Od věku k věku vzmáhá se v člověčenstvu 
vždy více touha, aby odhalil se tajemný závoj, kterýmž zaclání velmistryně 
příroda po vědě toužícím zrakům lidským pohled do své arcidílny, ve kteréž 
zosnovala a sestrojila nesmírný svět, naplněný divy neskonalé rozmanitosti a 
krásy. Jedni hledí postříci tajemství přírodných, aby mohli, poznavše jich, 
sobě věsti podobně při dělání látek, člověku užitečných anebo milých; jiní 
opět snaží se objeviti stezí, jimiž brala se tvořící příroda, by spatřili ji, pra- 
máti všehomíru, jediné spravedlivou a nedostižitelnou, v plné kráse a ve
lebnosti.

Obojí spatřují blaho své v pokusech, v nichž příroda poskytuje přáte
lům svým uspokojivých odpovědí. Na výsledcích pokusů byly zbudovány náuky 
přírodně.

Týmž způsobem, kterýmž pokoušeli se i čelnější duchové věků minu
lých o dělání zlata nebo stříbra, týmž způsobem zasazovali se mnozí jiní 
o vypátrání tajemství tvoření se drahokamů v přírodě. Hleděli pokusem 
v malém nápodobiti velká díla přírody. Nezdar bezčetných pokusův jich neza
strašil, pracovaliť znenáhla, avšak bezpečně na dráze neschůdné a hle, po drahné 
době uzrálo ovoce těchto prací — skladný nerostropis! Zde onde roztroušené 
zkoušky a pokusy uvrhly pochodeň do temných, nepamětných věkův, kdy tvo
řila se zeměkoule a světy, u všemmíru kroužící, osvětlily dílnu přírody, a 
viděli učenci po té, že „příroda jest toliko umění u velkém11 v porovnání se 
slabými silami lidskými. Již veliký Leibnitz praví, že důležité jest porovnávání 
časté zplodin chemických dílen s nerosty, neboť jediné tak okáží se zrakům 
lidským poměry mezi plodinami přírodnými a lidským umem strojenými. Saus- 
sure táže se: „Což nepůsobí všeobecné zákony světa hmotného týmž způso
bem v hlubinách hor jako v našich dílnách ?“ Jiným učencům záleželo velice 
na tom, vyrobiti nerosty, valně rozšířené v horninách, kteréžto hlavně sklá
dají pevnou zemi; Sir James Hall, Gregory a W att v Anglii snažili se po
mocí četných pokusův sestaviti theorii o vývoji hornin krystalovitých a jiných. 
Ve struskách z vysokých pecí nachází se nezřídka tuha, peridot, amfibol 
a jiné nerosty v přírodě rozšířené v horninách, kteréžto mají se za nej- 
starší. Což divu tedy, že chemikové i nerostopisci obrátili svůj zřetel ke skou
mání strusek a jiných zplodin hutí a vysokých pecí a že posléze vytasili se, 
naleznuvše přemnoho hráni, srovnalých ve všech vlastnostech s četnými ne-
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rošty, s domněnkou o vzniku těchto nerostův v přírodě, kterážto praví, že 
valná čásť hornin povstala za sucha. V prvé polovici tohoto věku dálo se 
mnoho pokusův za tím účelem, aby dobylo se vice nerostův za sucha.

Francouzský chemik Berthier smíchal v určitém poměru kyselinu kře
mičitou s rozličnými zásadami; roztopiv směs, nechal ji nenáhle vystydnouti, 
čímž vyloučily se z ní hráně amfibolu. (1823.)

O několik let později objevil slavný chemik největší porculánové továrny 
ve Francii, Ebelmen, způsob dobývání hraněných nerostův, jež jsou v nej
větším žáru ohnivzdorný jako některé drahokamy. Jakož z vodného roztoku 
lze obdržeti hráně rozmanitých solí, když prvé byla voda se vypařila, tak 
lze, soudil Ebelmen, z toku ohnivého za sucha vyloučiti některé sloučeniny 
vyhraněné, odpaří-li se látka, v nížto byly sloučeniny tyto za horka rozpu
štěny. Znajíť se některé sloučeniny, ježto těkají za velmi prudkého žáru, 
za jisté teploty však, nacházejíce se jedenkráte v toku ohnivém, rozpouštějí 
pak sloučeniny jiné, zejmena valnou čásť kysličníkův kovových; náležejíť sem 
kyselina bórová, boraks, kyselina fosforečná a fosforečnany žíravin. Ebelmen 
smíchal některou z látek právě jmenovaných s kysličníky kovovými v pomě
rech napřed vypočtených a pouštěl po té proud některého plynu přes směs 
jsoucí v žáru vysokém, čímž vyloučí se po nenáhlém odkouření rozpustidla 
sloučenina hraněná. Těmito pokusy podařilo se jemu dobyti hraněného kyslič
níku hlinitého a některých sloučenin jeho s kysličníky kovovými, kteréž vy
skytují se v přírodě.

Smíchav kysličník hlinitý s kysličníkem hořečnatým v poměru, ve kte
rém skládají spinel], a přičiniv ku směsi roztopené kyseliny bórové, ob
držel, podrobiv pak směs nejprudšímu žáru peci porculánové, velký počet ma
lých kosočtverečných dvanáctistěnův, v nichžto přichází spinell vyhraněn. Dr- 
žela-li směs malý podíl kysličníku chrómitého, byly hráně barvy růžové; užilo-li 
se kysličníku kobaltnatého, obdržely se hráně překrásně modré. Hráně tyto 
jsou téměř neroztopitelné v plamenu dmuchavky; ryjí sklo a mají hutnosť 
3*548—3*542; hutnosť přirozeného spinellu jest 3*523— 3*585. Strojený spinell 
srovnává se úplně v chemickém složení svém se spinellem přirozeným.

Smíšenina kysličníku hlinitého s kysličníkem beryllnatým v poměru, 
v jakém skládají vzácný drahokam chrysoberyll, poskytnula, byvši pálena po 
několik dní žárem nejprudším s kyselinou bórovou a s vápnem v peci porcu
lánové, vyhraněnou látku, ryjící topas; hráně srovnávaly se s oněmi brasil-
ského chrysoberyllu. Hutnosť hráni těchto jest 3*728, hutnosť chrysoberyllu 
3*773. Složení chemické hráni přirozených a strojených jest zcela totožné. 
Týmž způsobem vyrobil se strojený hercynit, chromit, gahnit, franklinit a 
některé sloučeniny, kteréž dosud nebyly v přírodě nalezeny.

Naloživ týmž způsobem se směsí složené z 1 č. kysličníku hlinitého a ze
3 až 4 č. páleného bóraksu a z malé dávky kysličníku chrómitého, obdržel 
Ebelmen velký počet červených, průhledných hráni rubínových, srovnalých ve 
všech vlastnostech s rubínem přirozeným; přičiniv k téže směsi něco ky
sličníku kobaltnatého, obdržel hráně safíru. Veškeré tyto hráně byly pra- 
malinké, pouze drobnohledem patrné. Větších hráni obdržel, přičiniv k bó
raksu buď kyseliny křemičité anebo uhličitanu barnatého; tím způsobem ob
držel bezbarvé hráně kysličníku hlinitého.

Ebelmen dobyl za sucha též mnoho křemičitanův vyhraněných, na př. 
peridot, perowskit a j. v. Zhusta užíval později žíravin co rozpustidel na místě 
kyseliny bórové a sloučenin svrchu jmenovaných.

Nemenší zásluhu o výrobu drahokamů a jiných nerostův má výtečný 
badatel francouzský Henri St-Claire-Deville. Tento badatel obdržel více hra
něných sloučenin nerostných, nechaje účinkovati těkavé fluoridy kovův na 
jisté sloučeniny kyslíkové. Jelikož jest většina tiuóridův kovových za vyšší
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teploty těkava, lze očekávati na cestě té nejlepší výsledky. A skutečně dostal 
Deville, užívaje způsobu tohoto, vice vzácných nerostných sloučenin.

Bílý korund připravil Deville následovně: Uzavřev do tuhového kelímku 
vrstvu fluoridu hlinitého, umístil na ni misku z uhlí dřevěného, naplněnou 
kyselinou bórovou; kelímek tento přikryl víkem, aby obsah jeho chránil se před 
přístupem vzduchu; načež pálil jej s hodinu v bílém žáru. Kyselina bórová 
a fluorid hlinitý, proměnivše se v páry vymění mezisobně svých součástí, 
čímž vzniká korund a těkavý fluorid bórový. Pochod chemický vidí se v násle
dujícím obrazci.

Deville obdržel hráně korundové zdélí 1 em.; hráně tyto jsou velmi 
široké a tenké.

Týmž způsobem obdržel Deville rubín. Umístil do kelímku hliníkového 
směs fluoridu hlinitého s malým podílem fluoridu chrómitého, na tuto polo
žil misku platinovou naplněnou kyselinou bórovou. Po delším žíhání vylou
čily se krásné hráně rubínové; zhusta dostávalo se též hráni překrásné modré 
barvy, totožné se safírem asiatským. Přičiniv ku směsi značného množství fluoridu 
chrómitého, obdržel Deville za týchž poměrův krásné zelené korundy, podobné 
co do barvy zelenému granátu uralskému (uwarowitu). Kysličník chrómitý 
barví kysličník hlinitý červeně, modře nebo zeleně, což závisí jednak na 
množství tohoto kysličníku, jednak též snad na jiných kysličnících chrómu, kte
réž pálením se vytvořují. Pálí-li se směs fluoridu beryllnatého a hlinitého, 
obdrží se krásné hráně, totožné s chrysoberyllem brasilským. Podobně obdrží 
se cirkón, pálí-li se beztvárný kysličník hlinitý v proudu fluoridu křemičitého. 
Číní-li fluorid křemičitý plynný za dostatečného žáru na kysličníky kovův, 
vytvoří se rozmanité křemičitany.

Nemenších zásluh v objevení způsobů dobývání nerostův má Daubrée. 
Tento obdržel, veda přes kysličník hlinitý, do červena rozžhavený, proud fluo
ridu křemičitého, malé hráně topasu. Fluorid křemičitý rozkládá se, čině na 
kysličník hlinitý, tak povstává fluorid hlinitý a kyselina křemičitá, kteráž slučuje 
se s jiným podílem kysličníku hlinitého na křemičitan hlinitý, jenž sestupuje 
se s fluoridem hlinitým a nerozloženým fluoridem křemičitým v sůl, téhož 
složení co topas. Saint-Claire-Deville a Troost mají za to, že nelze tímto 
způsobem dobyti topasu.

Týmž způsobem obdržel Daubrée hráně cirkónu, nechaje činiti chlorid 
křemičitý na prudce rozžhavený kysličník cirkóničitý.

Gaudin obdržel rubín, podrobiv smíšeninu síranu draselnatého a kamence 
prudkému žáru; prudkým pálením kamence ammonatéko obdržel týž učenec 
korund.

Drahokamy strojené jsou malé; ačkoliv neliší se co do složení che
mického a tvaru hráni od drahokamův přirozených, nemají přece tutéž hod
notu, ana "jest výroba jich příliš obtížná. Má-li se dobyti velkých hráni, 
hodících se k dělání šperku, třeba vypařiti látky těkavé nad míru nenáhle 
v žáru nejvyšším, jenž nutno udržeti v celé době odpařování na témž stupni;
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jediné tenkráte vylučují se a rostou hráně drahokamu zcela pravidelně. Mimo 
to dlužno bráti větší podíly směsi k pálení. Barvení drakokamův děje se 
kysličníky kovovými, kteréžto slučují se s roztopenou hmotou v sloučeniny 
sbarvené; kysličník chrómitý, železnatý, kobaltnatý, mědičnatý a j. v. slouží 
v tě příčině nejčastěji.

Směs, způsobilá k dobývání toho kterého drahokamu, pálí se buďto 
v plameni třáskavého plynu, anebo roztápí se nejprudším bílým žárem pece 
porculánové, přece jeví se býti i tento žár v mnohých případech nedostateč
ným, zvláště, jedná-li se o roztopení většího množství směsi.

Neméně důležité jsou pokusy, kteréž měly na zřeteli, strojiti takové 
sloučeniny, jež činí co nerosty hlavné složivo nejdůležitějších a nejrozšířeněj
ších hornin. Pokusy těmito zabývali se zvláště Daubrée, Deville s Caronem 
a Troostem, Theodor de Saussure, Becquerel, Hausmann, Gustav Rose, Gustav 
Bischof, Yolger a j. v. četnými pokusy těchto mužův seznalo se, že v říši nerostné, 
ku pohledu tak tiché, vedou se tolikéž hoje, byť i ne krvavé, kde buď sil
nější vítězí, byť i ne trvale; po drahné době, pro kterouž ani měřítka nemáme, 
rozpadá se i tento vítěz dorážením nepřátel, slabých sice, avšak vytrvalých a ne
ohrožených. Boje tyto — různé pochody, výsledky činnosti tajemné slučivosti — 
pozoruje bystrý přírodozpytec, nabývá tak látky, na nížto buduje po té své 
myšlenky o povstání světa. Yidíť, že táž síla, kteráž druhdy zbudovala nebe- 
tyčné hory, strmá skaliska anebo atomy nepostižitelné, z nichž hmota složena 
jest, že táž síla vede sobě i nyní neúmorně, byť i ne vždycky v té míře, 
by kalnýma zrakoma našima postřehnuta býti mohla. Příroda, jediné důsledná, 
činí u velikých dílech svých znenáhla, užívajíc prostředkův zdánlivě chatr
ných, ve skutečnosti však nepřemožitelných, činnost přírody toť boj — toť 
neustálý přerod!



Zboží hliněné.
Dějiny hrnčířství v Egyptě, Ěecku, Itálii 
(Etrurii), Číně a j .  v. Hlína a vzdělávání 
jí. — Porculán. Dějiny jeho v Číně, Ja 
ponsku a v Evropě. Složení surovin. For 
mování na kruhu, v kadlubech a sléváním. 
Sušení a pálení. Biskvit a porculán polé
vaný. Malování a zdobení porculánu. Měk
ký porculán francouzský a anglický. Kno
flíky porculánové. Kamenina jemná a spro
stá. — Pórovaté zboží hliněné. Fajans jemná 
a sprostá. Obyčejné zboží hrnčířské. Stro 
jené kameny. Zboží hliněné ohnivzdorné.

Kdykoli jmenují se suroviny, jichž 
vzděláváním a šlechtěním dospěl duch 
lidský k vyššímu stupni dokonalosti, 
ano mu bylo odstraniti nesčíslných 
překážek, prvé nežli s uspokojením 
mohl domnívat! se, že byl rozluštil 
nesnadnou otázku a přiblížil se k cíli 
kýženému, kdykoli vzpomíná se látek, 
jichž užíváním bylo člověku objeviti 

. v jeden neb více z oněch velebných
zakonuv, na nichž spočívají náuky přírodně a průmysl veškerý doby nynější 
jako na pevných sloupech: tehdá vždy dlužno pohlednouti vděčným okem 
k hlíně, látce zdánlivé bezcenné a sprosté, ku kteréž přece bytí lidské jest

«I o. h n o v a Kronika práce. Díl IV. . A
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tisícerými pouty vázáno. Vdělávání hlíny na rozmanité nádoby, živnost hrnčíř
ská, provádělo se již v dobách nepamětných, pročež lze domnívati se, že jest 
toto odvětví průmyslné tak staré jako pokolení lidské a proto jaksi kolébkou 
lidské vzdělanosti. Průmyslová musea chovají sbírky hliněného zboží z těchto 
dávných dob; vidímeť tam prvé počátky umění lidského. Z hlíny, kteráž na 
povrchu zemském velice rozšířena jest, tvořily se sprvu rukama rozličné ná
doby, kteréž na vzduchu se sušily a po té k uschování rozmanitých látek 
sloužily. Snadnoť bylo dáti hlíně takový tvar, jakž si toho přál člověk tehdá; 
nebylo k tomu třeba ani velikého umění ani přílišného namáhání. Přes to 
vše shledáváme, pozorujíce staré památky hliněné, že vyvíjel se vkus právě 
vzděláváním hlíny. Nádoby hliněné mají různý tvar podlé toho, k čemu sloužily. 
Prvým hrnčířům bylo přemýšleti, kterak by hlínu učinili tvořitebnější, kterak 
by dali prvým výrobkům svým větší pevnosti a stálosti. K tomu cíli zboží hli
něné vypalovali spočátku zhruba, později dálo se vypalování i ve zvláštních 
pecech. Spočátku hotovil si člověk sám jisté množství nádob, jichž mu bylo 
třeb a ; později, když krajiny více se zalidnily, vyvinula se zvláštní živnost hrn
čířská, kteráž dospěla místy k neobyčejné dokonalosti. Ačkoliv hotovily se tehdá 
též nádoby rozmanité ze dřeva, z kůže, lastur, skla, kovův a j. v., přece dávána 
přednost nádobí hliněnému, ano lépe hodí se k účelům, ku kterým bylo určeno.

Kdy počal člověk pokoušeti se v dávných dobách poprvé o výrobu nádob 
z hlíny, tomu zajisté nepřijdou zpytatelé starožitností nikdá na stopu. Yždyť jsou 
dějiny mnohých starých národův samý v sobě záhadou, tím více dějiny umění

aneb počátky průmyslné činnosti lidské, jichž obraz jeví se toliko z úlomků, 
zde onde roztroušených. Člověčenstvu vryla se v paměť hlouběji vzpomínka 
činů ukrutných a krvavých nežli Činy tiché práce. Naše doba liší se od 
dřevných též hlavně v té příčině, že obrací se zřetel zpytatelův k dějinám 
lidské práce, neboť jediné v přemáhání nesčíslných překážek, kladených zpur- 
nými živly, vyvinul se duch lidský, zvítěziv nad zdánlivě nepřátelskou pří
rodou; tudíž obraz lidské práce v té které době jest i obrazem lidského po
kroku a vzdělanosti.

Nejvíce starých památek činnosti hrnčířů dochází z krajin, kteréž byly 
velmi zalidněné již v dobách dávných. Na prvém místě sluší zmíniti se o Egyptě, 
kde obýval veliký národ, jenž těže pilně z pokladů, kteréž Isis byla uložila 
na březích řeky Nilu, prospíval velice u vzdělanosti a uměních; zejmena pě
stoval hrnčířství v pradávných dobách. V novější době byly častěji vykopány 
z hloubi bahna usazujícího se každého roku z vln rozvodněného Nilu, starožitné 
nádoby egyptské, jež jsou vypáleny a mají i glazuru. Porovnává-li sé vrstva 
bahna, kterážto za rok se usazuje, se spoustou bahennou, v nížto byly tyto 
památky nalezeny, vysvítá, že bylo toto zboží zajisté vypáleno před vice než 
13.000 lety. Obrazy vypuldé v chrámech egyptských zhusta ukazují pracující 
hrnčíře, kterak šlapou hlínu, aby byla tvořitebnější a vytáčejí z ní rozličné 
nádoby na kruhu hrnčířském. (Viz obr. 89.) . ;í
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Jiné starobylé obrazy egyptské předvádějí pozorovateli tehdejší hrnčíře, 
pracující u pecí, vzdělávající hlínu a vykonávající různé práce týmž způsobem, 
kterýmž spravují se hrnčíři novověcí v dílnách svých. Na mnohých památkách 
vidí se i obrazy rozmanitých nádob hliněných, jichž v dřevných dobách v Egyptě 
hojně se užívalo. Veškeré tyto památky poučují nás, že vedli sobě staří Egyp
ťané týmž způsobem co nynější hrnčíři při dělání rozmanitého nádobí z hlíny.

Že Židé zanášeli se hotovením nádob hliněných, toho důkaz nacházíme 
v četných místech starého zákona, kdež líčí se obraznou mluvou práce hrnčí
řovy. Takť nalézají se v knize Sirachově (kap. 38) následující,místa :

„32. Tak i hrnčíř sedě při díle svém a toče nohama svýma kruhem: 
vždy bedlivě se zaměstnává dílem svým a rozpočtěna jest všeliká práce jeho.

33. Ramenem svým tvoří hlínu, napřed nohama do umdlení uhněta j i :
34. mysl svou přičiní, aby dokonalé bylo polévání a bedlivě vyčistí pec. “
V knize Moudrosti opět čteme v kap. 15, v. 7:
„Též i hrnčíř měkkou uhněta hlínu, pracovitě dělá rozličné nádoby ku 

potřebám našim a z též hlíny dělá k potřebě nádoby čisté, a tolikéž (i jiné)
těmto odporné: z těch pak nádob k čemu by se která hodila, soudcem
jest hrnčíř. “

Pozorovav přerozmanité tvary předmětů v, jež z hlíny ho to viti se dají, 
domyslil se člověk znenáhla, že „Učinil tedy Hospodin Bůh člověka z hlíny 
země“ (Gen. kap. 2 , v. 7) —  člověk nejstarší hliněnou nádobou!

Egypťané a Féničané hotovili z hlíny modly, jimž vzdávaly po té
pocty božské.

Rekové přiučili se mnohému pokroku ve vzdělávání hlíny od Egypťanů. 
Za dob Iiomérových slynul ostrov Samos výtečnou hlínou a dílnami hrnčíř
skými, kteréžto opěl slepý pěvec básní, v níž vyličuje práce, kteréž konají 
se v těchto dílnách, čtouce báseň tuto, shledáváme, že již v tehdejších
dobách prováděl hrnčíř své dílo týmž způsobem co nyní. Ve spisích Rekův 
jsou zaznamenána i jména čelnějších hrnčířův řeckých; tak dočítáme se o 
Dibutadovi Sikyonském, že zboží své dovážel do Korinthu. Mimo toho prosla
vili se rovněž následující umělci vzděláváním hlíny: Koroebus (žil 1500 let 
př. Kr.); Talos, syn Perdriksův a synovec Daecíalův, Therikles Korinthský, 
jehož jméno mají jisté staré nádoby a j. v. Umělci znamenití, Fidiáš, Polyklet, 
Myron a j. v. vymýšleli a kreslili vzory pro hrnčíře; tak stalo se, že národ 
řecký dospěl v živnosti hrnčířské k znamenité dokonalosti. Dosud snaží se 
umělci napodobovati ušlechtilý vkus mistrův této doby. Rekové stavěli též 
své budovy z cihel, jichž rozeznávali více druhův dle toho, jaké jsou barvy 
a pevnosti.

Vzdělanost šířila se z Řecka do jižné Itálie a spolu s ní seznámili 
se národové, obývající v této zemi, i s řeckým hrnčířstvím. Ze všech národův 
italských prosluli hrnčířstvím nejvíce Etruskové. Tito vyráběli z hlíny čer
vené, bohaté kysličníkem železitým, nejrozmanitější zboží, na př. talíře, po
háry, sudy na víno, roury k vodovodům, cihly i rakve. Vkus hrnčířův etrur- 
ských tříbil se vzory řeckými. Byliť .jsou uvykli dávati nádobí domácímu 
tvar ušlechtilý. Zvláště vložili se ve výrobu popelnic, jichž jednoduchý a 
přece krásný tvar dosud nad míru často bývá napodobován. Vzory etrurské 
vyznamenávají se krásou nelíčenou, tvarem ušlechtilým, kterýž nasvědčuje 
tomu, že národ tento došel tehdá prvého místa v hrnčířství.

Že i v Římě bylo zboží hliněné velice oblíbené, tomu nasvědčují četné 
památky, kteréž nás došly z dávných dob. Hrnčíři požívali v Římě neoby
čejné vážnosti; důkaz toho jest bratrství hrnčířův (collegium 
kteréž zřídil král římský Numa Pompilius, nástupce Romulův. Zvláště hle
dány byli nádoby z Trallu v Lydii, Erythraey v Jonii, Adrie v hořejší Itálii 
pak z Regia a  Cumae v Itálii dolejší. Ano amfory z Kosu byly v té míře 
oblíbeny, že patriciové rozdávali je mezi svými klienty, chtějíce sobě přízně

40*
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jich zabezpečiti. Na zboží hliněném, do červena vypáleném, kteréž nás do
chází z těchto dřevných dob, shledávají se zhusta úhledné černé malby. Měla-li 
býti táž malba provedena na několika nádobách, vystřihl se vzorek v papíru, 
upevnil se na nádobu, načež smočila se tato do kapalného barviva; barvivo 
přilnulo pouze k oněm místům která byla v papíru vystřihnuta, všecka ostatní 
místa zůstala barviva prosta.

Ačkoliv přemnozí národové hotovili v dávnověku zboží hliněné, přece 
nedovedli všickni rovnou měrou povlékati je glazurou, by bylo pevnější, úhled
nější a nepropouštělo kapalin. Zdáť se, že již Egypťané polévali hliněné

Obr. 90. N ádoby  ze s ta rověku .

nádoby skly nebo glazurami. Mnohé staré hrnčířské výrobky jsou však povle
čeny vrstvou pryskyřice nebo zvláštním pokostem, kterýžto povlak má týž 
účel co glazura. Ěekové a Ěímané vypalovali na své zboží hliněné rozma
nité barvy, avšak vždycky toliko pod glazurou; snad přiučili se tomuto umění 
od Etruskův, kteřížto vyráběli malované hliněné výrobky rozsáhlou měrou již 
za panování Porsenny, krále Klusijského. Hliněné nádoby, kteréž na mnoha 
místech středné Evropy byly vykopány ze starých, pohanských mohyl, postrá
dají glazury.

Na sklonku a po konečném rozebrání římské říše byly nádoby hliněné 
vytlačeny z části nádobami kovovými z užívání; teprvé po válkách křižá
ckých nastala hrnčířství doba příznivější. Roku 1280 počal jistý hrnčíř v Schel- 
staedtu vyráběti zboží hliněné, opatřené glazurou olovnatou. Toto zboží však 
nedošlo rozšíření velikého, ano bylo neúhledné, glazura „pak byla měkká a 
málo trvanlivá. R. 1430 počal Florenčan Lucca della Robbia vyráběti ušlech
tilejší druh hliněného zboží, známý jmenem majoliká. Totéž zb&ží hoto
vilo se i ve Francii, kdež přivedl J e  Bérrfard Palissy právě ťóu dobou 
k značné dokonalosti, kdy přišel^jffvy-' čínský porculán do Evropy (1530). 
Lucca della Robbia poprvé vypl&fhl pa lbu  na glazuře. Krátkou dobu před 
vynalezením porculánu v Evropě: užíváno bylo nejvíce majoliky.

V Čechách,. .,Númecku, P.olsku a Rusku zhusta nalezávají se ve starých 
mohylách žbytlgíNlfeŠo celé popelnice z hlíny vzdělané. Popelnice z hlíny ne- 
vypálené i vypálené .jsou dosti rozšířeny. V Čechách nalézáme zhusta popel
nice z hlíny šedé nevypálené, natřené hrudkou nebo tuhou. Povrch popelnic 
zdobí různé okrasy, jakož jsou kruhy, trojhrany, body a j. v.
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Okrasy tyto jsou bud vryté, prohloubené anebo vypuklé. Na červeno vy
pálené popelnice zdobily se nátěrem tuhovým. Podoba těchto popelnic jest 
nad míru rozmanitá. V mohylách větších nacházejí se popelnice uprostřed a 
kolem nich stojí menší nádobky, do nichž ukládali naši předkové oběti lásky, 
oběť pro Moranu a podzemské duchy; někdy též jsou postaveny křížem do 
čtyř úhlů světa. Popelnice jsou bud v rukou hnětené anebo na kruhu točené; 
na dnech jich bývají znaménka.

Ye středověku křesťanském, zvláště v XI. a XII. věku, kdy bylo zvykem 
stavětí vedlé rakve do hrobu nádobku se svěcenou vodou a sypalo se kadidlo 
na žhavé uhlí, v jiné nádobce umístěné (jakž viděti jest na př. v chrámě 
Čáslavském, v klášteře Sedleckém), hotovilo se na mnohých místech velmi 
pěkné zboží hliněné. Hrnce takové zasazovali se do zdí chrámů. Též stavělo 
se lehké klenutí z takových, do sebe vstrčených nádob, jako na př. kopule 
chrámu Florencského. K čarodějným obřadům sloužily ve středověku džbán, 
mísa a h rnec ; taková nádoba zasazovala se pod prahem domu, do rohu zá
kladu nebo do štítu, do té nádoby byla dána žába, myš nebo holub. Též 
sloužilo takové zboží co schránka peněz, podlé nichž lze dobře ustanoviti 
dobu, ve které toto nádobí zhotoveno bylo.

Tou dobou, kdy na západě umění a osvěta ještě v plénkách se nachá
zely, dodělali se Číňané a Japonci v dálném východě samorostlé vzdělanosti. 
Umění i věda nalezly v synech těchto národův horlivých pěstitelů. V někte
rých odvětvích průmyslných jsou Číňané dosud nepřekonanými mistry, zvláště 
vyznamenali se výrobou hliněného zboží. Ze zpráv čínských dovídáme se, že 
již 2650 le.t př. Kr., kdy panoval císař Hoang-Ti, velice slynuly císařské 
dílny hrnčířské, jež spravoval veliký počet státních úředníkův. Největšího 
stupně dokonalosti dodělali se národové tito ve výrobě porculánu (v. t.). čínské 
a Japonské zboží porculánové bylo již Římanům známé a od těchto v té míře 
hledané, že za jednotlivé předměty porculánové platily sečeny báječné. Římané 
nazývali některé nádoby porculánové „vasa “, ač tímto jmenem známy
byly i nádoby, zhotovené z látky jiné. Když v XVI. a XYH. věku větší množství 
porculánového zboží do Evropy bylo přiveženo a vzácné jeho vlastnosti s dosta
tek seznány byly, pokoušeli se mnozí o to usilovnou prací, přesvědčivše se, že 
i nejušlechtilejší majolika staví se daleko v pozadí proti nejjednodušším vý
robkům z čínského porculánu, zdaž by nebylo lze i v Evrópě hotoviti zboží 
podobné krásy, což později arciť podařilo se Janu Botticherovi v Saších (viz 
dějiny porculánu), čímž ponenáhlu dospěla Evropa k nejvyššímu stupni doko
nalosti u vzdělávání hlíny. Kdežto sprvu hotovilo se z hlíny pouze nádobí, 
bez něhož nelze obejiti se v domácnosti, tak později, když průmysl tento do
dělal se značného zdokonalení, dělalo se i takové zboží, jímž zdobila se 
domácnost a konejšily se požadavky vkusu nejvytříbenějšího — řemeslo do
spělo k umění!

Nižádná látka říše nerostné nehodí se k hotovení nádob a před
mětů ozdobných v té míře co h lína ; ba směle můžeme tvrditi, že v té pří
čině sluší ji jmenovati i před surovinami z říší ústrojných. Tvořitebnosť hlíny 
jest v pravdě neocenitelnou vlastností této látky. Člověk v hlíně napodoboval 
rozmanité plodiny bujné přírody, hotovil z ní nádoby, v nichž schovával vedlé 
potřeb denního života i to co mu bylo nejdražším — popel svých milovaných 
druhův v pouti vezdejší, dále tvořil z hlíny své ideály, své bohy, jimž vzdá
val po té oběti. Mimo hlínu není žádná látka na zemi v té míře způsobilá, 
aby přijala na se takový tvar, jaký bohatá obrazotvornost umělcova byla vy
myslila ; žádná látka nemůže s hlínou v té příčině závoditi, ana jest pro usku
tečnění myšlénky umělcovy takřka tělem nejzpůsobilejším — myšlenka na
bývá, jsouc v hlíně vtělena, teprv pravé krásy a ušlechtilosti! V následujících 
listech vypisují se vlastnosti a vzdělávání hlíny v rozmanité zboží.
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Hlínou slově každá látka zemitá, kteráž rozdělává se s vodou snadno 
na těsto tvořitebné, způsobilé k hotovení rozmanitého hrnčířského zboží. Všecky 
druhy hlíny, jaké nalézají se na různých místech povrchu a nitra zemského, 
mají vodnatý křemičitan hlinitý co součást základnou, ostatní přimíše
niny jsou pouze nahodilé a bývají příčinou rozdílů ve vlastnostech rozma
nitých druhův hlin.

Hlíny vznikly zvětráním křemičitanův přirozených, zvláště oněch nerostův, 
kteréž drží křemičitan hlinitý co součást podstatnou, jako na př. živec obecný neb 
draselnatý. Živec obecný uzavírá v sobě mimo křemičitan hlinitý též křemičitan 
draselnatý. Působením vodných par a kyseliny uhličité rozpadávají se horniny, 
ve kterých nachází se živec, znenáhla v zemi, z nížto voda vyluhuje křemiči
tan draselnatý, kteréhož užívají rostliny co důležité potravy. Mimo hlínu po
vstává zvětráním živce též kyselina křemičitá, kteráž buďto vodou se od- 
plavuje, anebo mění se v opal, chalcedon a rohovec, kteréžto nacházejí se 
zhusta ve spoustách hlíny. Nejčastěji nacházejí se ložiště hlíny v krajinách, 
kde jsou rozšířeny prahory, zejmena žula, rula, syenit a porfyr.

Nezřídka nachází se hlína, pomíšena křemenem a slídou, na místě, kde
byla vznikla zvětráním rozličných hornin. Zhusta má ještě tvar hráni živ
cových, uvnitř kterýchž nachází se polozvětralé jádro živce. Hlína taková 
slově kaolin nebo hlína porculánová.

Poněvadž hlína vodou nad míru snadno se splavuje, nachází se též na 
jiných místech, daleko od svého původného ložiště v ložišti druhotném. Spousty 
hlíny jsou uloženy zhusta v údolích, na úpatí strání, vůbec tam, kde mohly 
se usaditi ze stojaté vody. Hlína splavená nedrží více úlomků křemene, ne- 
zvětralého živce a j. v., avšak bývá pomíšena jinými látkami, kteréžto byly 
odplaveny z míst, kudy vlny vodné byly se valily. Hlína taková bývá zřídka 
čistý křemičitan hlinitý; držíť přečasto kysličník železitý, uhličitan vápenatý 
a hořečnatý, ústrojniny a písek; nazývá se obyčejně hlinou v užším smyslu 
nebo hlínou plastickou.

Čistý kaolin jest bílý, měkký, snadno lze jej rozetříti v prášek jemný, 
na omak jest poněkud mastný, ve vodě rozpadává se v těsto, vodu nepro
pouštějící, málo tvořitebné. Schnutím smršťuje se, anižby pukal. Sušený
kaolin rozpadává se ve vodě opět v těsto. Pálí-li se velmi prudce, roztr- 
hává se ve více kusův. Když mírně zahřívá se teplotou znenáhla rostoucí, 
ztrácí vodu, zmenší značně svůj objem {smršťuje se), tvrdne a mění se v látku 
pevnou, pórovatou a znějící, jež vssává dychtivě vodu, nerozsýpá se však 
více v této. Čím tužší byl žár, kterýmž hlína se pálila, tím hutnější a tvrdší 
se stává, tím jasnější zvuk vydává. Nejčistší kaolin jest látka ohnivzdorná, ne- 
roztápíť se žárem nejprudším. Každý předmět hliněný, kterýž pozbyl účinkem 
teploty vyšší své vody a stvrdnul značně, slově vypálený.

Znamenité proměny doznává čistá hlína, drží-li vedlé křemičitanu hlinitého 
různé přimíšeniny. Drží-li kaolin živec, jenž jest v celé hmotě jeho co nejjem
něji rozptýlen, měkne snadno vysokým žárem a mění se ve hmotu sklovitou, 
kteráž vody nevssává. Čím více živce drží kaolin, tím nižší žár dostačí, aby
se roztopil. Podobně chová se kaolin, drží-li něco uhličitanu nebo fosfo
rečnanu vápenatého, sádry, kysličníku železitého, síranu barnatého a j. v., 
kteréžto látky šlovou tavidla. Drží-li hlína mnoho křemene a magnesie,
stává se ohnivzdornější. I jiné druhy hlin stávají se ohnivzdornějšími, drží-li 
méně tavidla v sobě. Čím větší přísady křemene ku hlíně třeba, by neroz- 
tápěla se více v prudkém žáru, tím bohatší jest tavidly. Hlína sbarvená 
kysličníkem železitým roztápí se prudkým žárem zvláště tehdá, když kyseli
nami polita prudce šumí, což pochází od uhličitanu vápenatého.

Všecky druhy hlíny dají se rozdělati s vodou v těsto tvořitebné, z ně
hož lze vyráběti předměty rozličné podoby. Hlína, kterážto rozdělává se 
s vodou v těsto snadno tvořitebné, slově mastná na rozdíl od hlíny suché,
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málo tvořitebné. Když drží hlína mnoho křemičitanu hlinitého, jest vždy 
mastná; přimíšenina kysličníku železitého nebývá k újmě tvořitebnosti. Jiné 
přimíšeniny, na př. nezvětralý živec, písek a uhličitan vápenatý dělají hlínu 
suchou; přísadou písku lze proměniti hlínu mastnou v hlínu suchou. Mír
nějším žíháním pozbývá hlína tvořitebnosti, pročež lze proměniti hlínu mast
nou malou přísadou hlíny vypálené v hlínu suchou, kteráž pálením méně 
se smršťuje.

Vlhká hlína smršťuje se, když ztrácí vodu. Mastné hlíny schnou velmi 
pomalu, smršťují se velmi značně, čímž snadno se rozpukávají; suché hlíny 
rychleji schnou, méně se smršťují a zřídka pukají, pročež mění se zhusta 
mastné hlíny v sušší, z nichž lze vyráběti hliněné výrobky, kteréž pálením 
nepukají.

Hlína prostá kysličníků železa, manganu a j. v. jest čistě bílá; drží-li 
málo kysličníku železitého, zůstává i po vypálení bílou. Když však drží více 
kysličníku železitého, žloutne po vypálení; takové bývají hlíny, z nichž vy
rábí se fajans a hliněné dýmky. Hlíny sbarvené, držící mnoho kysličníku 
železitého, žloutnou neb červenají po vypálení; tuhým žárem roztápějí se 
v tmavě sbarvenou strusku; tak chovají se hlíny, z nichž vyrábí se oby
čejné zboží hrnčířské a strojené kameny. Přísadou písku stává se hlína rov
něž ohnivzdornější.

Vlastnosti zboží hliněného mění se velice dle toho, jaká hlína se vzala, 
jaké měla přimíšeniny přirozené neb úmyslné. Že z hlíny lze hotoviti rozmanité 
nádoby a jiné zboží, toho příčinu sluší hledati zvláště ve dvou vlastnostech této 
látky; hlína rozdělává se snadno s vodou v těsto tvořitebné, kteréžto podrží i po 
vysušení tvar, jehožto nabylo formováním; sušená hlína pak žárem silným 
stává se tvrdou, pevnou, zhusta též, drží-li dostatek ta videi, i sesklovatí. Vy
sušené předměty hliněné snadno vzdělávají se soustruhem, nožem a j .  V; 
jako jiné tvrdé hmoty. Předměty tvaru složitějšího hotoví se z více kusův; 
každý kus vzdělává se o sobě, jednotlivé kusy spojí se pak řídkou kaší hli
něnou v jeden celek. Když vssává vypálené zboží hliněné do stěn svých 
kapaliny, povléká se hmotou sklovitou, glazurou, kteráž tomú zbraňuje; 
rovněž lze dáti pomocí neprůhledné neb různě sbarvené glazury zboží hli
něnému příjemnějšího vzhledu, zvláště tehdy, nevypaluje-li se hlína na bílo. 
Veškeré tyto vlastnosti dělají hlínu nad míru užitečnou, ana stává se jimi 
způsobilou k hotovení zboží, jež má sloužiti nejrůznějším účelům.

Hlíny, jichžto se užívá v hrnčířství, rozdělují se dle Brogniarta:
1 . na ohnivzdorné (kaolin a hlína plastická);
2 . na roztopitelné (hlína hrnčířská, valchovka);
3. na vápenaté (slin, jíl); '
4. na barevné čili okry (hrudka červená, bolus, okr).
Vedlé kaolinu, o němž výše zmínka byla, jest plastická, též Klinou 

dýmkovou zvaná, nejdůležitější odrůdou hlíny. Hlína tato jest velice tvořitebna, 
neroztápí se nejvyšším žárem v peci porculánové a vypaluje se na bílo. Ná
sledující rozbory podávají obraz o složení některých hlin takových:

1. 2. 3.

Kyselina křemičitá . . . 47-50 63'30 55-50
Kysličník hlinitý . . . .  34'37 23'30 27-75 ;

„ vápenatý . . . 0’50 0'73 0 -67
hořečnatý. . .  POO — 0'75

„ železitý . . . 1-24 P80 2'01
Voda    14-00 10-30 10'53

1 . Almerode v Hessensku; hlína, z níž hotoví se ohnivzdorné kelímky; 
2 . Stourbridge a 3. New.castle v Anglicku; hlíny, sloužící k hotovení kelímků v
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anglických. Někdy drží v sobě hlíny ohnivzdorné značné množství uhličitanu 
hořečnatého, šlovou pak hlíny lehké.

Obecná hlína hrnčířská sdílí mnohé vlastnosti s hlinou plastickou, liší 
se od této svou roztopitelností v prudkém žáru; roztápíť se ve hmotu stru- 
skovitou, tmavě sbarvenou. Jelikož jest tato hlína rozmanitě sbarvena, vypa
luje se zřídka do béla. Hlína hrnčířská drží vždy kysličník vápenatý a žele
zitý ; zhusta šumí, poleje-li se kyselinou solnou. Nachází se v novějších útva
rech, někdy i na zemském povrchu, kdež tvoří mohutné spousty.

Valchouka jest obyčejně šedá, na omak mastná, nelpí na jazyku jako 
hlína hrnčířská; ve vodě rozdělává se v prášek, není tvořitebna; vssává do 
sebe tuk, pročež slouží k valchování sukna. Nacházíť se u Letovic na Moravě, 
v Čechách u Zvíkovic a jinde.

Slin jest smíšenina z hlíny a uhličitanu vápenatého, někdy drží i písek; 
s vodou dává těsto málo vazké; převládá-li vápno, slově slin , pře-
vládá-li hlína, slin hlinitý. V kyselinách se rozpouští valná čásť slinu, čímž 
smíšenina prudce šum í; roztápíť se velmi snadno.

Slin jest více v mladších útvarech rozšířen, zejmena v útvaru triasovém 
jurském a křídovém. Některé druhy slinu užívají se k hotovení zboží, jež 
nemá prudce se vypalovati.

J íl  jest přechodem od hlíny k písku; býváť v něm písek křemenitý, 
okr, někdy uhličitan vápenatý, větší kusy nerostův a zbytky rostlin; jest 
žlutý nebo nahnědlý a červená pálením. Užívá se k hotovení cihel, k vyma
závání skulin ve zdi, v kamnech, atd.

Barevných hlin užívá se zřídka k hotovení zboží hrnčířského; sloužíť 
co barvy natěrači a co barvy malířské.

Posléze dlužno zmíniti se o hlíně infusoriové, kterážto jeví se býti za 
velikého zvětšení složena z pramalinkých krunýřků řas rozličných tvarův a 
tvoří v některých místech velmi rozsáhlá ložiska; slouží k dělání lehkých 
ohnivzdorných cihel, co přísada do směsi skelné, do glazur atd.

Veškeré zboží hliněné dělí se dle toho, jaké vlasnosti mají kusy vypá
lené (třepy) na lomu, na hutné (sklovité) a pórovaté (zemité). Hutné zboží 
hliněné má lom lasturný, lesklý a nepropouští kapalin. Pórovaté zboží hli
něné má lom zemitý, nelesklý, lne k jazyku, vssává dychtivě kapaliny a bývá 
často velmi nestejnorodné. Když mají v pórovatém zboží chovati se kapaliny, 
dlužno je povléci sklovitou látkou, tak zvanou glazurou. Jelikož sbarvuje se 
hlína často po vypálení, proto povlékají se lepší druhy hliněného zboží gla
zurou bílou, neprůhlednou, čímž nabývají vzhledu příjemnějšího. Hutné zboží 
netřeba povlékati glazurou, jelikož kapalin nepropouští; přece však glazuru 
dostává, aby bylo úhlednější.

Hutné a pórovaté zboží hliněné může býti bílé, anebo jest sbarvené. Nej
lepší druh zboží hutného jest porculán ; mimo ten patří sem zboží hliněné, 
které slově kamenina. Nejlepší druh pórovatého hliněného zboží jest jemná 
fa jans, dále rozeznává se ještě fa jans  , dýmky hliněné, obyčejné zboží
hrnčířské, kelímky, cihly a j. v.

Zboží hliněné hutné hotoví se obyčejně z hlíny bílé, ku kteréž přičiní 
se něco tavidel; vypaluje se žárem, jímž měkne a částečně sklovatí. Žár, 
jímž zboží takové se vypaluje, bývá prudší nebo slabší, podle toho, jaká tavidla 
se vzala a mnoho-li se jich přičinilo. Zboží hliněné hutné vyznamenává se 
znamenitou tvrdostí; dáváť s ocilkou jiskry.

Zboží hliněné pórovaté připravuje se z hlíny bílé nebo kysličníkem žele
zitým sbarvené; hlína mísí se s práškem křemenným nebo s pískem a zboží, 
ze smíšeniny této zhotovené, vypaluje se žárem, jímž s dostatek tuhne.

Zboží hliněné hotoví se z těsta nebo směsi, jejížto příprava a vzdělá
vání vymáhá řady prací velmi bedlivých, zvláště, když má se zhotoviti 
jemnější zboží hliněné. Práce tyto jsou následující: 1. plavení hlíny; 2. roz-
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mělňování přísad; 3. míšení hlíny s přísadami; 4. tužení, 5. hnětení a G. kva
šení těsta.

Hlína jest téměř vždycky pomíšena úlomky křemene a jiného kamení, 
kteréžto přimíšeniny jsou jí k újmě při hotovení rozmanitého zboží. Hlína 
zbavuje se těchto přimíšenin pláváním. Rozdělává se s vodou v kaši, kteráž 
míchá se s nadbytkem vody, kalná voda pouští se pak rychle do nádob vedlé 
sebe v řadě stojících, kdež zn í hlína se usazuje; v předných nádobách usazuj \  se 
hrubší součásti hlíny, v následujících nádržích usazuje se kal nejjemnější. Čím 
stejnorodnější má býti vnitřná hmota zboží hliněného, tím bedlivěji dlužno je 
dnotlivé součásti k směsi plaviti. Hlína se snadněji plaví, když jest sucha. Ta
ková hlína rozemílá se a míchá se pak znenáhla s vodou, načež se plaví.

Křemen, kostěný popel, živec a jiné přísady ku směsi jsou velmi tvrdé, 
pročež s nemalými obtížemi se rozemílají. Aby látky tyto zkřehly, pálí se a há
zejí se pak do studené vody. K rozemílání těchto přísad slouží stoupy nebo 
žulové mlýny, kteréž melou látky tyto v proudu vodném, jímž lehčí částečky 
se odplavují. Někdy trou se ve zvláštních strojích tyto látky o sebe, čímž 
získá se prášku nejušlechtilejšího. Rozmělněné přísady plaví se jako hlína.

Hotovení směsi vymáhá nemalé bedlivosti, zvláště jedná-li se o zboží 
drahocennější. Především nutno míti k tomu zřetel, aby hlína jakož i jedno
tlivé přísady byly co nejušlechtileji rozmělněny, neboť jediné tak nabývá se 
pozdějším pálením zboží stejnorodného Hlína i přísady rozdělají se v řídkou
kaši a míchají se pak v patřičných poměrech. Nutno arciť; aby znalo se
množství suché látky, ježto nachází se v jistém objemu kaše, což snadno lze 
ustáno viti předběžnou zkouškou. Když seznalo se. předcházejícím rozborem 
složení veškerých součástí směsi na jisté zboží, míchají se patřičné podíly kaše 
ve velkých jímadlech v ten způsob, že odměří se jistý počet krychlových 
stop nebo métrů každé kaše a jednotlivé podíly vnášejí se do společné nádrže, 
v nížto míchají se u směs pokud možná stejnorodnou. Míchání odměřených 
podílů jedné každé látky dlužno prováděti co nejbedlivěji. Když přičinují se 
do směsi látky hutnější, kteréž snadno sázejí se ke dnu, zadělají se v husté 
těsto, jež míchá se s ostatními přísadami zvláštními stroji.

Kaše, držící jednotlivé součásti v patřičném poměru smíšené, vysušuje
se po té. Pouští se do kádí, jež mají dno z pálené sádry, kteráž vláhu do
sebe rychle vssává; někdy suší se na vzduchu. Často dává se kaše do pytlů 
konopných, olejem napuštěných, ježto se lisují. Rovněž často zbavuje se směs 
nadbytku vody tlakem vzduchu. Kaše dá se na plachetku vlněnou, upevněnou 
na železné lísce, pod kterou zředuje se vzduch; voda vypuzuje se tlakem 
vnějšího vzduchu ze směsi a odtéká skrze plachetku. Tak činí se se směsí 
na porculán nebo jemnou fajans.

Těsto, zbavené nadbytečné vlhkosti, hněte se, čímž stává se stejnorod- 
nějším. Hnětení děje se bud prošlapáváním, bud tlučením, anebo zvláštními 
stroji. Takto vzdělané těsto hodí se k formování hrubšího zboží. Má-li těsto 
sloužiti k hotovení zboží jemného, tluče se vícekráte, krájí se pak mosazným
drátem v tenké vrstvy, jež znovu se hnětou.

Aby stalo se těsto tvořitebnějším, nechává se někdy kvasiti ve vlhkých 
sklepích, čímž látky ústrojné se rozkládají a živec anebo jiné součásti směsi
zvětrávají; tak činí se někdy s těstem na porculán.

Z těsta náležitě vzdělaného formují se různé předměty budto na kruhu, 
bud ve zvláštních kadlubech anebo sléváním, o čemž později, až jednáno bude 
o jednotlivých druzích hliněného zboží, zvláště a šíře psáti se bude.

Zboží vyformované šlechtí se, aby mělo tvar pravidelný, ozdoby jeho 
by byly přesně zhotoveny a povrch hladký. Když jest zboží vad prosté, suší 
se opatrně, aby smršťujíc se nepukalo.

Suché zboží vypaluje se v pecech zvláštní úpravy, kteráž spravuje se 
dle jakosti směsi a zboží samého. Peci topí se dřívím, hnědým nebo kamen-

J a h n o v a  K ron ika  práce. D íl IV. £ \
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ným uhlím a rašelinou. Předměty jemnější staví se do pouzder z hlíny ohni
vzdorné a pálí se v těcho, aby dýmem se nezašpinily. Nádobí a zboží hrubší 
pálí se v pecech jednodušších, kdež na ně přímo plamen působí. Žár v peci 
spravuje se jakostí směsi, jest tudíž při směsi ohnivzdorné tužší, při směsi 
bohaté tavidly, snadněji roztopitelné, mírnější; vůbec vymáhá každý druh hli
něného zboží zvláštní teploty, potřebné k výpalu. Žár v peci posuzuje se dle 
jakosti předmětů na zkoušku do peci umístěných, ježto v jistých dobách z peci 
se vyndávají, aby poznalo se, jest-li zboží s dostatek vypálené. Zhusta slouží 
k témuž účelu žároměr n. pyrometer Wedgwoodův, sestrojený poprvé r. 1782. 
Wedgwoodův žároměr (viz obr. 91) sestává ze dvou proužků mosazných ab

a c<2 , kteréž jsou ku kovové 
desce v ten způsob upevněny, 
že konce a a c V2 palce b & d 
3/ 10  palce od sebe odstávají. 
Proužky jsou 1 anglickou stopu 
zdélí, každý palec jest rozdělen 
ve 2 0  stejných dílkův nebo stup- 
ňův, pročež má žároměr 240°. 
Prvý stupeň žároměru označuje 
se 0 ° a rovná se 289° C. a 
každý jednotlivý stupeň rovná 
se 35° C. Mezi proužky klade 
se pak hliněný váleček, jenž za 

obyčejné teploty dá se zastrčiti až k 0°. Když má se vypátrati stupeň tepla 
v peci, klade se váleček hliněný do pece, a ponechává se tam, až má 
tutéž teplotu, kteráž panuje v peci, načež nechá se vychladnouti a zastrčí 
se mezi proužky; může-li se pak váleček o 1 2 0 ° posouvnouti dále než 
dříve, jest v peci teplota 120 X  35 +  289 t. j. 4489° C. Jelikož rozličné 
druhy hlin i rozmanitě se smršťují a táž hlína v době kratší teplotou vyšší 
tak smrštiti se může jako v době delší teplotou nižší, jest žároměr Wedgwoo
dův dosti dokonalý. Nejvyšší žár, kterýmž hliněné zboží se vypaluje, rovná 
se 140° žároměru Wedgwoodova. Když zůstává zboží i po vypálení pórovaté 
a propouští kapaliny, anebo jest-li povrch jeho drsný a barva vypálené látky
neúhledná, povléká se glazurou; tak stává se bud před pálením anebo gla
zuruje se zboží pálené, arciť dlužno v případu posledním páliti zboží dva
kráte, nežli jest hotovo. Jakosť glazury jest rovněž velmi rozmanitá, závisíť 
přede vším na roztopitelnosti směsi. Směs ohnivzdorná vymáhá glazury vy
sokou teplotou se roztékající, slévá se pak zhusta s ní v celek, v němž ne
snadno jest určití, kde směs přestává a glazura začíná; to platí zejmena 
o porculánu, jehožto vnitrná hmota pálením v té míře se šlehá, že sesklo- 
vatí. Když vypaluje se směs na hmotu pórovatou, pak činí glazura povlak, 
jenž s vnitrnou hmotou v jedno se neslévá; to platí o glazuře fajansi a oby
čejného hliněného zboží. Zhusta barví se glazura, aby zboží bylo pěknější, 
anebo by zakryla se sbarvená hmota pod glazurou. Y každém případu jest 
glazura sklo zvláštního složení. Glazura tvrdého porculánu nedrží v sobě 
kysličníku olovnatého; snadněji roztopitelné glazury ostatních druhův hlině
ného zboží drží mimo kyselinu křemičitou olovo a zhusta i kyselinu bórovou.

Zboží hliněné zhusta rozmanitým způsobem se zdobí. Ozdoby ty arciť 
častěji shledávají se na dražším, jemnějším zboží nežli na obyčejných, laci
ných výrobcích. Obrazotvornost umělcova vymýšlí rozmanité tvary ušlechtilé, 
které zboží dáti se mají. Tvary tyto jsou rozličné podlé určení zboží k roz
manitým účelům. Jiné tvary dávají se porculánovému nářadí jídelnému, jiné 
květníkům z téže hmoty, jiné opět nádobám ozdobným, pouze přepychu slou
žícím. Zhusta napodobuje se tvar hliněného zboží, jež zachovalo se z dob 
dávnověkých. Vynikajíť totiž zbytky dávné činnosti lidské zhusta takovou

rObr. 91. W edgw oodftv  žárom ér.
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krásou nelíčenou a přirozeností, zeť ztěží jest uměleckému průmyslníku doby 
nynější, zhotoviti cos krásnějšího.

Na povrchu zdobí se dražší zboží hliněné bud! malbou nebo nádechy 
kovovými; zhusta upevňují se na vyformovaném zboží hliněném vypuklé ozdoby 
z hlíny , kteráž do rozličných barev se vypaluje.

Čím jednodušší a ušlechtilejší jest tvar hliněného předmětu, čím stejno- 
rodnější a čistší jest vnitřná hmota a čím bělejší a v proměnách tepla stá
lejší jest glazura, tím dokonalejší jest zboží hliněné.

V následujícím pojednáme obšírněji o jednotlivých druzích zboží hlině
ného. Dotkneme se více lepších druhů tohoto zboží; při příležitosti této po
drobněji promluvíme o jednotlivých pracích, jichž dlužno předsevzíti u vzdělá
vání hlíny na rozmanité zboží. Nejprvé pojednáme o porculánu, nejkrásnějším 
a nejlepším zboží hliněném, pak bude následovati popis výroby a vlastností 
ostatních druhův zboží hliněného.

P o r c u l á n .

Nejušlechtilejší a nejdrahocennější druh zboží hliněného jest již z dob 
dávných známý a nad jiné zboží vážený porculán. Velice podobá se sklu. 
Sdílíť téměř všecky vlastnosti skla, kterýchž při látce této zvláště rádi shle
dáváme a postrádá některých nedostatkův, jež širšímu užívání skla někdy 
překážejí. Jest tvrdý, tak že ocelovým nožem se nerýpe, nesnadno roztopi- 
telný, snášíť velmi dobře náhlé změny teploty, aniž by pukal a vzdoruje 
lépe nežli sklo rušivé činnosti některých sloučenin. Nedává se však vzdě
lávati v různé podoby tak snadno co sklo a není průhledný; snadnof lze 
však těchto vlastností oželeti při pohledu jediném na sněhosktvělou barvou 
nejlepších druhův porculánu.

Porculán byl vynalezen od Číňanů a Japonců, kteříž vyráběli zboží toto 
již v dobách, kdy obyvatelé Evropy neměli tušení o tak krásných výrobcích 
z hlíny zdělaných. Prvá zmínka o porculánu nachází se v čínských letopisech 
z doby císařův z rodu Hang, kteří panovali od r. 185 před až do r. 87 po Kristu. 
První pec porculánová byla vystavěna blíže Chang-Nanu, v kraji King-Si. 
Výroba porculánu jest nyní velmi rozšířena po čině i Japonsku. Některá 
místa v Číně mají i tisíc a více pecí porculánových. Portugalci, kteří vedli 
s východnými národy velmi čilý obchod, přivezli prvý porculán na počátku 
XVI. věku do Evropy. Porculán došel záhy veliké obliby, pročež Portugalci 
velké množství jeho do Evropy přiváželi. Jméno porculán (Číňané nazývají 
jej t s e - k i )  odvozuje se od slova p o r c e l l a  (prasátko), kterýmž naznačuje se la
stura, mající povrch hladký a lesklý jako čínský porculán. Angličané nazý
vají porculán c h in a io a r e  (čínské zboží), čínské nádobí porculánové bylo sprvu 
ceněno výše zlata. Známoť, že volenec saský, August II., daroval pruskému 
králi celý pluk dragounův za 48 nádob z pravého čínského porculánu.

Velice pokoušeli se mnozí o to, dobyti v Evropě zboží hliněného, kte
réž by vyrovnalo se pravému porculánu. Ačkoliv Číňané nezahalovali svého 
průmyslu poreulánového v roušku tajemství, přece byl porculán po mnohém a 
velkém úsilí v Evropě teprvé 2 0 0  let po objevení se prvých čínských nádob 
porculánových znovu vynalezen. Číňané popsali výrobu porculánu ve větším 
spise, kterýž Julien v jazyk francouzský přetlumočil. Ze spisu toho vychází nyní 
na jevo, že vvedou sobě továrníci evropští při výrobě porculánu týmž způso
bem, jakž Číňané činili již v nepamětných dobách. Vláda čínská velice o 
to se zasazovala, by průmysl porculánový více zkvetal. Továrna porculánová, 
kterouž stát byl zařídil, stalať se vzorem, ku kterémuž přiblížiti se snažily
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závody jednotlivcův. Státní továrna porculánová jest velké kvetoucí město, oby
dlené mnoha tisíci obyvatelův; již v minulém věku čítala 3000 pecí. Spiš čínský 
o porculánu jest ozdoben četnými vyobrazeními, kteráž znázorňují jednotlivé 
práce, v něž rozpadává se hotovení zboží porculánového (obr. 92, 93, 94 a 95).
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Obr. 92. Lom y n a  živec. Obr. 93. Roztloukání živce.

il  l it i:

Obr, 94. Formování na kruhu. Obr. 95. Pece porculánové.

Číňané užívají k dobývání porculánu týchž surovin co evropští továrníci. 
Sloužit jim k tomu účelu dva druhy nerostův: prvý nazývají pe-tun-tse a druhý
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kao-lin. Pe-tun-tse jest drobnozrná hornina, bohatá živcem, roztápějící se prud
kým žárem v hmotu sklovitou. Číňané lámou ji ve skalách. Kao-liu jest 
hlína porculánová neroztopitelná nejprudším žárem. K těmto látkám přiči- 
ňují někdy talku (křemičitan hlinitý a hořečnatý), jejž nazývají hoa-ché ; 
přísadou touto nabývá porculán po vypálení zvláštní krásy. Zboží porculá
nové povlékají Číňané glazurou, kterouž připravují z pe-tun-tse (živce) a z che- 
kao (křemene), jež rozmělňují u velmi jemný prášek. K těmto látkám při
dávají kaše, již připravují rozděláním popele kapradin a hašeného vápna 
ve vodě; kaše tato drží žíravé draslo co součást podstatnou.

Jelikož nacházejí se dílny porculánové v krajích nejvíce obydlených, jsou 
síly pracovné velmi laciné. Na sta paží bývá u vykonání mnohé práce 
zaměstnáno, kde u nás dostačí k témuž účelu hrst lidí. Nežli přichází před
mět porculánový do peci, prošel rukama více sedmdesáti čínských dělníkův, 
z nichž každý má v dílně svou práci vykázanou, čímž záhy ve svém odboru 
dosáhne značné dokonalosti.

Čínský porculán bývá zhusta pokryt rozmanitými malbami, kteréž po
strádají přečasto vkusu a souměrnosti. Tvar čínských nádob porculánových 
jest často neúhledný a nepřiměřený; vypuklé obrazy zvířata  báječných tvorů 
bývají nemotorné a nemohou býti vzorem, jenž by zasloužily býti nápodobe
ným. Barvy vpalují Číňané zároveň s glazurou. Barvy tyto-^stíú v podstatě 
své některými kysličníky kovovými sbarvené křemičitany žíravin, držící ky
sličník olovnatý. Červená barva drží na př. kysličník železitý, modrá kyslič
ník měcfnatý nebo kobaltnatý, zelená kysličník měcTnatý, žlutá antimómčnan 
antimonový, černá nečistý kysličník manganatý nebo kobaltnatý. Smíšenina 
prášku zlatého s bělobou olověnou slouží k pozlacování. Na porculánu 
čínském tvoří glazura malovaná vrstvu značné tloušti. Zhusta přiváží se 
z Číny vázy porculánové, kteréž mají glazuru prostoupenu nesčíslnými trhli
nami, jež tvoří dosti souměrné kresby ; glazura taková slově francouzským 
jménem „craquelé“ (t. j. popraskaný).

Zdáť se, že v době nynější nachází se čínský průmysl porculánový 
v úpadku. Staré krásné nádoby porculánové z času císařské ro d in y  Mingsův, 
kteréž pro dokonalost svou zvláště prosluly, stávají se ode dne ke dni vzác
nějšími, pročež platívají se za ně od znalcův vysoké sumy.v

Y Japonsku vyrábí se porculán podobně jako v Číně. V XIII. věku 
přeplavilo se více Japonců do činy, aby naučili se vyráběti glazuru a pozla
cení po způsobu čínském. Nejpěknější porculán vyrábí se nyní v městě 
Arita v kraji Saga; v městě tomto živí se 15000 lidí průmyslem tímto. Ja 
ponský porculán vyniká neobyčejnou jemností, bělostí a značnou prosvítavostí 
svou nad porculán čínský. V japonském městě Yeddo žije více 50 malířů, 
jižto zabývají se malbou porculánu. Malby vpalují se do glazury v muílích. 
Výrobky japonské, jež nacházely se na světové výstavě ve Vídni r. 1873, byly 
mnohem dokonalejší a. krásnější porculánu čínského, tamtéž vystaveného.

Prvý čínský porculán, kterýž do Evropy byl přivežen, došel záhy takové 
obliby, že podniknuty byly bezčetné pokusy, aby vyšetřil se způsob výroby 
jeho. Zdáť se, jakoby byl porculán stal se kamenem mudrcův, měnícím vše
likou věc v ryzí zlato, neboť rovněž dychtivě usilovalo se o vynález výroby 
jeho v Evropě jako druhdy o onu báječnou hmotu, kteráž byla snad jedinou 
tužbou blouznivých alchymikův. Poněvadž však rozborná chemie byla v plén
kách, bylo tehdejší době dosti nesnadno, vypátrati složení porculánu. Arciť 
hleděla se látka tato nápodobiti roztápěním nejrůznějších látek a jakmile 
získala se takto hmota co do vnějších vlastností porculánu jakž takž podobná, 
jižjiž zdálo se, jakoby byl porculán znovu vynalezen. R. 1695 vynalezena 
byla ve Francii směs, kteráž roztápí se v látku porculánu poněkud podob
nou. Arciť nesnáší tento „měkký, sklovitým porculán dobře proměn tepla, 
jelikož nemálo liší se složením a vlastnostmi svými od tvrdého pravého por-
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culánu čínského; přes to však došel v té míře obliby a rozšíření, že vy
rábí se dosud ve Francii a jinde.

Porculán tvrdý byl v Sasku znovu vynalezen Janem Boetticherem r. 1706. 
Boetticher narodil se 4. února 1682 v Schleizu. Vyučil se v Berlíně lékár- 
nictví, načež veda život dobrodružný oddal se náruživě zlatodějství. Obdržev od 
pověstného zlatoděje vlašského, Laskarise, něco prášku a tinktury, kteréž byly 
pomíšeny zlatém, vydával se sám za zlatoděje a mámil pověrčivý lid. Tehdejší 
lakomý král pruský, Bedřich I., dověděv se o novém zlatoději, kázal jej uvěz- 
niti, aby ho připoutal stále k službě své, neboť se domníval, že zabezpečí sobě 
takto stálý pramen zlata, jehož mu bylo velice potřebí, než Boetticherovi po
dařilo se zniknouti tohoto nebezpečí útěkem do Sas. V Saších byl ja t pol
ským králem Augustem IL Boetticher vychloubal se, že umí dělati zlato. 
Král August IL, příjmením Silný, kázal jemu, by zjevil tajemství své, než 
veškeré sliby i vyhrůžky byly marný, Boetticher tajemství svého nevyzra- 
dil a hledal spásu svou útěkem do Vídně. Byl však na cestě polapen a 
uvězněn na tvrzi Koenigsteině; mezi tím usiloval král Bedřich I. u Augusta II. 
o jeho vydání moci pruské. Tehdá žil v Saších učený Walter z Tschirn- 
hausu, kterýž pokoušel se o výrobu pravého porculánu z látek, které v Sa-

Obr. 96. Činský porculán.

sícli se nacházejí. Tento muž radil králi, by poručil Boetticherovi, aby ko
nal pokusy ve vězení za účelem, nebylo-li by lze užiti nerostných pokladův 
saských k výrobě porculánu. Boetticher zkoušel, míchal a pálil vše, co mu do ru
kou přišlo, až podařilo se mu vyrobiti látku červenou, porculánu poněkud po
dobnou. Teprvé roku 1709 vynalezl v tvrzi Sonnensteinu nahodilým způsobem 
bílý porculán, dostav do rukou kaolin z Aue blíže Schneeberku v saských 
Krušných Horách. Kaolin tamější objevil kovář Jan Schnorr. Pozorovalť jeden
kráte, kterak koně jeho vyrvali podkovami kus bílé hlíny ze země i bádalť 
po té, k čemu by tato hlína se hodila. Tehdá užívalo se drahé pšeničné mouky 
k pudrování vlasův. Schnorr jal se prodávati plavenou a sušenou bílou hlínu 
co náhradu pšeničné mouky k pudrování. Tento nerostný pudr dostal Boetti
cher náhodou do rukou a vyrobil z něho pravý porculán. R. 1707 byla zalo
žena v Drážďanech prvá dílna na porculán; již r. 1709 objevily se na veliko- 
nočném trhu v Lipsku výrobky této prvé evropské továrny na porculán. 
R. 1710 byl proměněn hrad Álbrechtsburk v Míšni v továrnu na porculán. 
Boetticher byl sprostěn vazby a stal se prvním správcem tohoto proslaveného 
závodu porculánového v Evropě. Ačkoliv dostalo se mu příjmů značných, 
zemřel r. 1719 přece v bídě a nouzi, jelikož byl po čas života svého vel
kým marnotratníkem.



Dějiny porculánu v Německu a ve Francii. 327

Jelikož vyráběl se porculán spočátku v Míšni nad míru pečlivě, vyzna
menává se velikou dokonalostí, ba některé výrobky míšeňské neliší se ničím 
od pravzorů čínských. Vedlé nádob hotovily se v Míšni též sošky, květiny, 
ozdoby a j. v., kteréž dosud jsou nad míru oblíbené, any jsou formovány od 
znamenitých mistrův a vyznamenávají se věrným napodobením přírody.

Ačkoliv hrozilo se smrtí každému dělníku, zaměstnanému v továrně mí
šeňské, prozradil-liby tajemství výroby porculánu; přes to přece dostala se 
známost tohoto tajemství zradou jednoho dělníka do Vídně, kdež zřídila se 
r. 1718 s povolením císaře Karla VI. druhá evropská továrna na porculán, 
kteráž přešla r. 1744 za panování císařovny Marie Theresie v držení státu; 
závod tento trval do r. 1865, kdy byl zrušen. Z Vídně rozšířil se tento prů
mysl brzy i na jiná místa. Tak založil pruský král Bedřich II. po míru v Hubertus- 
burce (r. 1763) v Berlíně velikou továrnu na porculán. Prvý porculán berlínský 
hotovil se z kaolinu, jenž dovážel se z okolí Míšně. Mimo tyto znamenité to
várny zřízeny byly v Německu i jiné, na př. ve Frankenthalu blíže Franko- 
brodu, v Hochstu na Rýně (r. 1740), v Nymfenburku v Bavořích a j. v. Každá 
továrna na porculán uvykla jest, opatřovati své zboží značkami zvláštními, 
aby snadněji rozeznalo se od zboží jiných továren. Nejstarší míšeňské a dráž
ďanské výrobky mají značku K. P. M. (král. porculánová manufaktura' ; brzy 
však přijala továrna míšeňská světoznámé znaky, jaké vidí se na obr. 97.;

znaky tyto představují dva neb čtyry meče 
obr 97 křížem položené. Zboží vladaře saského má

písmena A. R. Výrobky prvé vídeňské to- 
\  /  \ / (  0br‘ 98, várny mají znak, představující štítek z erbu
A  /v*' H 7  rakouského (viz obr. 98).

X  \  )C ik  | " 7  Ve Francii začali vyráběti porculán asi
^  / O  30 let později nežli v Míšni. Ačkoliv Fran-

^  couzům bylo známo složení saského porcu-
Míšenské z n a č k y .  Vídenské značky. & nGméjíé { s l o ž e n í  s u r o y i n 5  k  v ý r o b ě

tohoto zboží potřebných, přes to nemohla se 
výroba porculánu ve Francii zmoci, ano nebylo tehdá známo v této zemi 
ložiště kaolinu. Vývoz kaolinu z Německa byl pod přísným trestem zapovězen. 
Týmž způsobem, kterým naučili se ve Vídni a Frankenthalu výrobě porcu
lánu, i Francouzové dověděli se prý od zakladatele továrny Frankenthalské,
jakéhosi Hanunga, čehož jim bylo třeba, by dovedli vyráběti ve vlasti své 
tento nejušlechtilejší druh hliněného zboží. Slavný učenec Réaumur proskou- 
mal složení čínského a německého porculánu a vydal o tom předmětu v 1. 
1727 a 1729 svá pozorování. Réaumur poznal, že porculán čínský a německý 
jest hutný a neroztápí se prudkým žárem; dále soudil, že záleží příčina pro- 
svítavosti porculánu v částečném sesklovatění. Dle Réaumurových pozorování 
skládá se pravý porculán ze dvou látek: jedna součást jest neroztopitelna, 
součást druhá roztápí s e ; roztopivši se obaluje části neroztopitelné, čímž 
vzniká hmota poloprůhledná.

Dokud nebyli Francouzové náležitě poučeni o výrobě tvrdého porculánu, 
snažili se napodobovati tuto látku roztápěním různých smíšenin, čímž došli 
znenáhla vynálezu měkkého porculánu, kterýž byl zhusta užíván co náhrada čín
ského porculánu; nesdílíť však v rovné míře s tímto zbožím některých drahocen
ných vlastností. Francouzové počali vyráběti měkký porculán r. 1695 a Angličané 
jali se hotoviti totéž zboží teprvé r. 1745v Angličanům velice záleželo na 
výrobě pravého porculánu; nešetřili nižádného nákladu, dali i kaolin, nejdůle
žitější součást směsi, přivezti z Číny, než přece minuli se cíle, neznajíce 
pravého poměru, v jakém třeba jednotlivé látky u směs bráti, by dostal porcu
lán tytéž vlastnosti co porculán čínský.

Seznámivše se pracemi Réaumurovými se složením porculánu, počali Fran
couzové vyráběti zboží, porculánu velice podobné, kteréž jest známo jmény
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měkký č. Réaumurův porculán (pnrcelaine tendre, vieux Sěvres). Porculán 
tento jest podstatou svou vlastně bilé sklo, chudé žíravinami, jež dostává se 
rozesklením; jest velmi tvrdý, na lomu krystalovitý, neporušitelný kyselinami, 
není však stálý v náhlých proměnách tepla.

Porculán měkký přestal se vyráběti ve Francii tou měrou co dříve, 
když objeveno bylo bohaté ložiště kaolinové blíže Saint-Yrieix. Y novější 
době hotoví se tam z měkkého porculánu zvláště veliké, ozdobné, malované 
předměty, k čemuž jest výtečně způsobilým.

Teprvé odkrytím kaolinového ložiště r. 1765 octnul se francouzský 
průmysl porculánový na onom stupni, po jehož dosažení byl ode dávna bažil. 
Paní Darretová, žena chudého lazebníka v Saint-Yrieix, blíže Limoges, hle
dala jednoho dne hlínu, způsobilou k bílení prádla. Po dlouhém pátrání našla 
na úpatí blízké stráně bílý, jakoby mastný kámen, kterýž zdvihla a doma 
odevzdala svému muži, jenž ihned nabyl přesvědčení, že tato látka jest za
jisté rozdílná od valchovky a okázal ji, by poučil se o pravosti své do
mněnky, lékárníku Villarisovi v Bordeaux. Tento muž určil nerost co kaolin 
a zaslal částku jeho slavnému Macquerovi, by nabyl úplné jistoty. Macquer 
pak rozebral nerost ten chemicky a nalezl, že neliší se ve složení svém od 
kaolinu čínského a německého. Na místě, kde chudičká žena našla kousek 
bílé hlíny, bylo odkryto brzy po té velmi rozsáhlé ložiště čistého kaolinu a 
tím položen jest základ k francouzskému průmyslu porculánovému.

Kolébka francouzského průmyslu porculánového nachází se v St.. Cloud, 
kdež hotovily se již od r. 1695 vzácné výrobky hliněné. Továrna v St. Cloud 
obdržela za panování Ludvíka XIY. znamenité výsady, čímž stalo se, že záhy 
vynikla nad jiné závody toho druhu. Neméně slavná byla továrna na hli
něné výrobky v Chantilly, založená r. 1735, a v Clignancourtu. Nejslavnější 
francouzská továrna na . porculán v Sěvřesu založena byla od dělníků závodu 
v St. Cloud, jižto přestěhovali se na místo toto. Továrna tato vyráběla spo- 
čátku měkký porculán; teprvé po objevení ložiště kaolinového ve Francii 
počala vyráběti též porculán tvrdý. Již r. 1774 slynula veliká tato továrna 
svými krásnými výrobky z tvrdého porculánu. Tato továrna náleží k největším 
závodům na celém světě; její výrobky vyznamenávají se nejlepším vkusem, 
pročež jsou zhusta od jiných továren užívány co vzory.

Prvý francouzský porculán jest malován; nejvíce oblíben byl sěvreský 
porculán světlomodrý (tyrkisový), mimo ten cenil se rovněž porculán tmavo
modrý a zelený. Porculán sěvreský měl spočátku znak, představující dvě L 
(Ludvík) křížem položené. Rokem 1753 počínaje kladlo se každého roku do 
prostřed znaku nové písmeno a sice v pořádku abecedném; téhož roku měl 
znak písmeno A, r. 1775 bylo v něm již písmeno Z; r. 1776 počalo se opět 
písmenem A jediné že kladly se táž dvě písmena vedlé sebe; r. 1795 mělo 
zboží porculánové ve znaku RR. Tohoto roku obdrželo zboží sěvreské znak 
složený z R a F, začátečná písmena slov Rěpublique Franqaise (republika fran
couzská), r. 1800—1804 nastoupil znak M. NLE. SĚVRES (Manufacture Natio- 
nale, továrna národná); r. 1804 byl tento znak proměněn v M. IMPLE. 
SĚVRES (M. imperiále, továrna císařská); od r. 1804— 1810 nachází se ve 
znaku Napoleonův orel s korunkou. Za Ludvíka XVIII. přijat jest starý 
znak s lilií uprostřed; Karel X. měl opět svůj zvláštní znak, nad nímž 
jest korunka, tolikéž Ludvík Filip; republika r. 1848—1850 má znak S 
s letopočtem.

Sěvreská továrna nachází se v držení státu, kterýž v ní vidí vzornou 
školu pro všecky francouzské továrny na porculán. Vynálezy, které učiněny 
byly v Sěvresu, staly se jměním Francouzův, nebylyť zahalovány v nepronik
nutelnou roušku tajemství, jakž činěnov v zemích jiných, zejmena v Prusku 
á Sasku, na úkor národného průmyslu. Že Francouzové vyrábějí hliněné zboží
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krásy a dokonalosti takořka nedostižitelné, to sluší snad nejvíce přičítati státní 
továrně v Sěyresu, kteráž neskrbila nikdy podporou svou velikému i malému 
průmyslníku Porculán sěvreský jest neobyčejně tvrdý, hutný, stálý v náhlých 
změnách tepla, hodí se zvláště k užívání v domácnosti. Ačkoliv lehla továrna 
tato r. 1871 ve válce mezi Francouzi a Prušáky popelem, přece nebyla za
držena v rozkvětu; neboť jakmile byl nastal mír, vystoupila ze ssutin ještě 
větší a rozsáhlejší než byla kdy před tím. Výstava světová ve Vídni r. 1873 
chovala velmi krásné výrobky této továrny, jež svědčí o tom, že vkus a do
vednost průmyslníků francouzských neutrpěly žádné újmy.

Vedlé Francouzův a Němcův proslavili se zvláště Angličané ve výrobě 
zboží porculánového. V prvých továrnách anglických, z nichž sluší jmenovati 
továrny v Bow a Chelsea, jež byly založeny již před r. 1750, hotovily se 
výrobky neobyčejné dokonalosti. Výrobky bowské, nyní již velmi vzácné, mají ve 
znaku včelu, výrobky chelseaské vyznamenávají se kotvou červenou nebo zlatou. 
Když r. 1765 továrna v Chelsea přestala pracovati, odebrali se nejlepší dělníci, 
v ní pracovavší, do Derby, kdež stojí již od r. 1751 továrna na porculán; zboží 
této továrny mělo spočátku znak D, později vložila se do prostřed tohoto písmene 
kotev. Za panování krále Jiřího III. požíval porculán tohoto závodu slavné po
věsti ; v této době byl užíván znak, složený ze dvou mečů křížem položených, 
nad nimiž nachází se korunka a pod nimiž jest písmeno D; znaky tyto jsou 
tmavočervené nebo fijalové, nejpěknější porculán má znak zlatý.

Anglický průmysl porculánový mohutněl zvláště od r. 1755 velice, kdy 
objevena byla Williamem Cockworthym ložiska kaolinová v Cornwallu; ná
lezce těchto ložisk byl zakladatelem znamenitých závodův porculánových 
v Bristolu.

Slavná továrna na porculán ve Worcestru, kteráž slyne pro zboží, podobné 
tvarem a okrasami vzorům čínským a japonským, byla založena r. 1751 Wal- 
lem. Výrobky této továrny poznávají se podlé bílého půlměsíce v modré 
půdě, vypálené pod glazurou; někdy vidí se vedle tohoto znaku W, někdy 
výkres šachovnici podobný. Výrobky továrny Wedgwoodovy nesou jméno to
hoto muže, vedlé něhož jest nezřídka i jméno společníka jeho Beutleyho.

R. 1 7 5 0  založena továrna ve Swansea, jejížto porculán má co znak čer
vený trojzubec, vedle něhož nachází se jméno Swansea. Bristolský porculán 
poznává se po modrém kříži, leedský po hrotu a písmenech G. G, starý 
porculán shropshirský má písmeno S. Na výstavě světové ve Vídni velice 
proslavily se též rozsáhlé anglické továrny, náležející Mintonu a sp., pak Cope- 
landovi v Stokeupon-Trentu.

Slavné pověsti požívá též cárská továrna v Petrohradě. Továrna tato 
byla založena baronem Ivanem Antinovičem; r. 1765 byla značně rozšířena 
Olsonfijevým. Zboží této továrny pozná se dle počátečných písmen jména 

panujícího cára ruského, nad nimiž nachází se cárská koruna; 
Obr. 99. obr. 99. představuje znak , kterýž má zboží z doby panování 

4 . čárové Kateřiny.
R. 1759 založil španělský král Karel III. v zahradě paláců 

*~Lr\ svého II Buen Retiro, blíže Madridu, velkou továrnu na porculán.
Týž panovník měl v držení svém též zamenitou továrnu v Neapoli, 

značka j ejížt° výrobky, známé jménem porculánu z Capo di Monte, velice 
Petrohradská, hledány jsou. Za naší doby slyne zvláště továrna markýza Ginoriho 

v Doccii v Toskánsku. Továrna tato napodobuje práce starých mi
strův italských: Pesara, Urbina a j. v míře velmi dokonalé. Slavný byl též 
starý porculán benátský a portugalský, jenž pochází z města Vista blíže 
Oporta.

Královská továrna na porculán v Kodani požívá tolikéž po drahnou 
dobu nejlepší pověsti. Ačkoliv dováží se suroviny do této továrny až z An
glicka, přece zkvétá od roku k roku, neboť dokonalé výrobky její velice jsou

4 o.hn o v n Kronika práce. Díl IV. 4 2
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oblíbeny. Zvláště krásné jsou sošky z přejemného porculánu, jež hotoví tato 
továrna podle znamenitých děl, uložených v Thorwaldsenově museu v Kodani.

Továrny na porculán, rozšířené po celém téměř světě, nejjasněji doka
zují, žeť oblíbení, jakému těší se toto překrásné a dokonalé zboží hliněné, není 
pouze nahodilé, okamžitou choutkou vyvolané, nýbrž že sluší příčinu jeho 
hledati v dokonalých, vzácných vlastnostech tohoto zboží, kteréž v té příčině 
před ostatním zbožím hliněným přednost zasluhuje.

Kdežto mnohé výrobky fajansové, prosté malby a postrádající krásného 
tvaru jsou bezcenné, tak výrobky porculánové, sebe jednodušší, mají pro 
svou stejnorodnosť, trvanlivost a krásný vzhled cenu trvalou. Mnohých vý
robků fajansových, ač krásných a ku pohledu dokonalých, nelze užívati k po
třebě skutečné; jsou předměty přepychu a odleskem nádhery. Poněvadž jest 
výroba směsi porculánové dosti obtížná, jelikož vymáhá tvoření a vypalování 
zboží porculánového nemalé píle a opatrnosti, sbíhá se zhusta, že porculán 
bez vady jest vzácností, za kterou platí milovníci vysoké ceny. Přes to do
dělalo se toto odvětví průmyslné za naší doby takého pokroku, že mohou 
zásobiti se i chudší třídy vkusným zbožím porculánovým, což druhdy bylo 
toliko boháčům možné. Vkus a krasocliuť stvořila z porculánu díla takové 
dokonalosti a krásy, že i bezuzdnější obrazotvornost sotva cos pěknějšího může 
vyčarovati. Zdát se, že nesrovnává se výroba tak bohatě vyšperkovaného zboží 
porculánového s duchem času, kdy vyhledává se pouze jednoduché a dobré, 
než pokročila-li výroba takového ušlechtilého zboží v té míře na jistém místě, 
že podává se obecenstvu za peníz skrovný, kdo může lidem ve zlé vykládati, 
že raději zásobí se zbožím krásnějším za týž peníz, kterým platí se snad zboží 
méně úhledné, byť i jinak úloze své vyhovující! Doba nynější směřuje více 
než kdy jindy k zušlechtění krasocitu, pročež usiluje o rozkvět uměleckých 
řemesel.

Státní továrny porculánové velice přičinily se o zdokonalení průmyslu 
tohoto. Nejsouce závislými na okamžitých choutkách obecenstva, šly svou 
cestou, cestou raženou zhusta uměním a pokrokem vědy. Zboží, jež vyšlo 
z těchto závodův, došlo oblíbení obecenstva, pročež byly přinuceny i závody 
jednotlivcův pracovati ve směru^podobném, čímž znenáhla probudil se i v ře 
mesle hrnčířově lepší vkus.

Nejznamenitější továrny porculánové nacházejí se v Míšni, Sěvresu a Petro
hradě; jsouť v držení státu. Výrobky těchto továren byly ozdobou světových 
výstav v Londýně, Paříži a ve Vídni. Výrobky sěvreské vynikají lepostí tvaru, 
vkusně provedenou malbou, ušlechtilými ozdobami v takové míře, že nemají 
rovných, jsouť pýchou národu francouzského. Největší umělci francouzští, 
nejslavnější chemikové byli a jsou v uměleckém tomto závodě zaměstnáni. 
Vedlé této továrny udržuje se na přednějším místě král. saská továrna na 
porculán v Míšni. Výrobky její podobají se oněm, kteréž hotovily se v Míšni 
v minulém století; jsouť dosud v Německu velice oblíbeny a hledány. Míšeň
ská továrna vystavila r. 1862 na světové výstavě v Londýně velmi krásnou 
vázu porculánovou. Váza tato jest zhotovena dle nákresu proslaveného malíře 
německého Schnorra z Karolsfeldu. Znamenitý umělecký výrobek tento jest 
5 V2 stopy zvýší, překrásně až do nejjemnějších podrobností provedená malba 
jeho jest kopie „Lázně Dianiny“ malíře Albaniho, kteráž nachází se v dráž
ďanské obrazárně. Výroba tak velikých, skvostných předmětů z porculánu vy
máhá nemalé píle a opatrnosti, pročež zřídka vycházejí z rukou mistrových 
vady prosté. Velmi krásně provedenými malbami vyznamenávají se předměty 
porculánové, pocházející z cárské továrny v Petrohradě. Porculán petrohrad
ský podobá se vnitrným složením, tvarem a ozdobami jednotlivých předmětu 
velice porculánu sěvreskému.
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V Rakousku proslula po čas svého stopadesátiletého trvání továrna 
Vídenská, kteráž byla r. 1865 zaražena. Výrobky této továrny vyznamenávají 
se důkladností i krásným tvarem ; rovněž vyniká porculán vídeňský vypuklými 
malbami na půdě různě sbarvené, jež jsou vypáleny pod glazurou. V Rakousku 
vyrábí se nejvíce výtečného porculánu v království Českém.

Žádná země v Rakousku, ba tuším v celé Evropě, není v té míře po
žehnána všemi surovinami, jichž třeba k výrobě nejlepších druhův hliněného 
zboží a porculánu, co Čechy. V Čechách nachází se dosud 1 2  továren na 
porculán, kdežto v ostatních zemích Rakouska jest toliko 6  továren na toto 
zboží. Český okres hrnčířský, podobný anglickému v Staffordshire-u, nachází 
se nedaleko Varů Karlových, na úpatí Rudohoří. Továrny na porculán leží 
na obou březích Oharky, mezi Kláštereem a Loktem. Prvý porculán počal se 
vyráběti v této krajině ku konci minulého věku, když objevil statkář František 
Habertický r. 1790 blíže Rubensgríinu výtečnou porculánku. Ložiště kaolinu 
okázalo se býti tak rozsáhlým a mocným, že povstaly brzy po sobě v této kra
jině četné továrny na porculán. Mohutná ložiště kaolinová nacházejí se 
u Sedlce na levém břehu Oharky, blíže Varů Karlových, u Kysiblu a Otvic. 
Kaolin český vyvážel se sprvu ďo Vídně, kdež sloužil spolu s porculánkou 
od Pašova k vyrábění výtečného porculánu. Prvá česká továrna na porculán 
v Klášterci začala pracovati r. 1799, po té povstaly v krátké době továrny 
v Kysiblu, Lokti, Hamru, Slavkově, Aichu, Čhoclově, Dalvicích, Fischernu, 
Hirschu, Gottchau a Roli Staré. V továrnách těchto jest více 3000 dělníků 
zaměstnáno. Veškeré suroviny, zejmena živec, kaolin, křemen, vápenec jsou roz
šířeny poblíže továren těchto. Ohnivzdorná hlína na pouzdra nachází se rovněž 
často v tamější krajině. Výtečné hnědé uhlí jest uloženo v ložištích velmi mocných 
po celém tomto průmyslném okresu. Velmi dobrý křemen a živec přiváží se 
z Klenče, Horšova Týna a Engelshausu. Výtečné výrobky vystavily ve Vídni r. 1870 
továrny v Slavkově, Pirkenbamru, Klášterci a Lokti. České výrobky porcu
lánové nezadávají sobě v ničem před zbožím cizozemským, ano vynikají nad 
tímto stejnorodnosti, bělostí a jemností svého porculánu. V Čechách na
cházejí se ještě na jiných místech ložiště kaolinová, tak na př. v okolí 
Plzně, kdež jest též továrna na porculán. Kaolin plzeňský jest uložen v okolí 
vsí Sence, Třemošné, Chotíkova a j. v . ; blíže Čhotíkova jest prádlo nebo 
šlemovna na kaolin. V Praze a v Ždanově u Domažlic jsou rovněž továrny 
na porculán; vyrábějíť obyčejné nádobí pro domácnost. Mimo české továrny 
proslavila se na posledních světových výstavách též M. Fischerova továrna na 
porculán v Herendu v Uhřích.

Výroba porculánu. Největší ozdobou porculánového zboží jest jeho krásná 
bílá barva, které nabývá prudkým vypalováním. Zboží porculánové jest však 
jediné tehdá bílé, byly-li látky, z nichž se vyrábí, prosty kysličníku železi
tého. Z té příčiny béře se k dobývání porculánu kaolin nejčistší. Plavením 
zbavuje se porculánka hrubších přimíšenin. Když vypaluje se porculánka 
nejprudším žárem, tuhne sice, avšak nesesklovatí, ana jest neroztopitelná; 
aby sesklovatěla, přidávají se k ní tavidla, zvláště živec, k témuž účelu slouží 
zhusta křída, písek vápenný, sádra, kostěný popel aneb sklo. Aby se nesmr- 
šťovaly příliš předměty zformované, přidává se k těstu porculánovému kře
mene nebo prášku z roztlučených třepů porculánových, čímž arciť stává se 
nesnadno tvořitebné.

Kaolin neb porculánka z různých nalezišť nemívá stejného složení, 
neboť nepovstal na různých místech zvětráním týchž hornin. Čínský kaolin 
povstal zvětráním žuly, nejlepší francouzský kaolin z okolí St.-Yrieix, blíže 
města Limoges, povstal zvětráním pegmatitu. Kaolin tento nachází se pod 
svorem; sám spočívá na dioritu, kterýž prostoupen jest horninou, živcem boha
tou, pegmatitem, jenž tvoří žíly v kaolinu, ano skládá v něm i celá hnízda. 
Rula tamější zvětrává v hlínu červenou, diorit rozpadává se v zemi černo-

42*
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šedou. Zvětráním pegmatitu, živcem bohatého, povstává hlinitý kaolin; pegma
tit křemičitý zvětrává v kaolin křemenitý, v němž nachází se velký počet 
úlomků křemene a živce. Kaolin tamější jest proto buďto čistý, zemitý, tvořitébný, 
aneb jest křemenitý nebo písčitý, drží-li ve své hmotě kousky křemene neb 
jestli v něm rozptýlen jemnozrný písek, český kaolin v okolí Karlových 
Varů povstal zvětráním téměř čistého živce; kaolin v okolí Plzně byl na
plaven ze zvětralých arkos a pískovcův permského a kamenouhelného útvaru 
tajnějšího, v okolí Pašova povstal kaolin zvětráním zvláštního nerostu, Pas- 
-sanitu, jenž drží kyselinu křemičitou, kysličník hlinitý, vápenatý a sodnatý; 
nerostu tohoto užívá se zhusta vedlé živce co přísady ku směsi porculánové. 
Podáváme tuto rozbory plavených kaolinů z následujících m ís t :

P orcu lán k a  

z k ao lin u  zem itéh o

P o rcu lá o k a  

z k ao lin u  k řem en itéh o

T on g-K ang

(Čína)

St.-Y rieix

(Francie)

S y-K an g

(Čína)

S t.-Y rieix
■ * ř >

(Francie)

V od a  . . ( . 11-2 12*62 8-2 7-2

K y se lin a  k řem ič itá  . . . . 50-5 48-37 553 56*9

K y sličn ík  h l i n i t ý ................................... 33’7 3495 30-3 31*6

„ ž e l e z i t ý ................................... 1*8 1 26 2-0 0-5

„ h ořečnatý  . . . . 0*8 "r stop a 0*4 —

„ váp en atý  . . . . — — — O‘o

„ drase lnatý  . . . . 1 9 1-1 (

„ sodnatý . . . .
< 2-40 2*7 34

Z t r á t a ..................................................... 0‘1 0*40 — 0 1

100-0 100-0 100-0 íoo-o

Nejčistší živec z hory sv. Gotharda, nazvaný Adular, kteréhož užívá se 
co tavidla, má dle Berthiera následující složení:

Kyselina křemičitá . . . . . 64-20
Kysličník h l i n i t ý ................................ 18’40
Kysličník draselnatý........................... 16*95

99*55

Některé drahý živce drží též kysličníky: železitý, vápenatý, barnatý, 
hořečnatý, lithnatý a sodnatý.

Abychom nabyli jasného obrazu o složení porculánu, pohledněmež na 
následující rozbory porculánů z nejznamenitějších továren:

Kyselina křemičitá . 
Kysličník hlinitý 
Kysličník draselnatý | 

„ sodnatý . ( 
„ vápenatý .
„ železitý .

1 .
66-6
28-0

2.
59-4
32-6

3.
58-0
34-0

4.
71-5
23-4

5.
69-6
23-6

3-4 5 5  3-0 3 0  6'2

0-3
0-7

— 4'5
0-4 —

0-14
1-0

0-3
1-1



1 . Porculán berlínský dle Laurenta; 2 . p. z Míšně; 3. p. z Sěvresu dle 
Laurenta; 4. p. ze Slavkova v Čechách dle Čížka; 5. p. čínský dle Ehelmena 
a Salvétata.

Z rozborů těchto vysvítá, že jest složení zboží porculánového velmi různé; 
porculány drží 58— 72’7 setin kyseliny křemičité a 23*4— 34 setin kysličníku 
hlinitého. Drží-li některý porculán více kyseliny křemičité, pak jest v něm 
méně kysličníku hlinitého a naopak; kysličníku hlinitého a kyseliny křemi
čité bývá v lepších druzích porculánu obyčejně 92— 95 setin; kysličníku 
draselnatého nebo sodnatého drží porculán 3— 6  setin; kysličníku vápenatého 
drží toliko malý podíl (Sěvreský 4*5 setin); kysličníku železitého drží některé 
druhy 1 — 2  setiny.

Při rozmanitém složení porculánové směsi bývají i vlastnosti její různé, 
pročež jest nezbytné, užívati pro ty které předměty i směsí různého slo
žení. Čím bohatší jest směs tavidly (žíravinami, vápnem), tím snadněji roztápí 
se prudším žárem a sesklovatí; při rovném množství žíravin bývá směs, kyslič
níkem hlinitým nejbohatší, též nejméně roztopitelnou; čím méně kysličníku 
hlinitého směs vedlé druhých součástí drží, tím nižší teplotou se roztápí 
a sesklovatí.

Kdyby bylo složení plaveného kaolinu, živce a křídy ze všech míst stejné, 
mohly by všecky továrny strojiti směsi dle týchž poměrů. Poměr, v jakém 
jednotlivé součásti mají skládati směs, způsobilou k dobývání porculánu téže 
jakosti, jest v různých továrnách nad míru rozmanitý, netoliko z té příčiny, 
že kaolin z rozdílných nalezišť nemá rovného složení, ano i jedno naleziště 
poskytuje vrstvy kaolinu nestejných vlastností, nýbrž i proto, že kaolin se 
plaví v různých továrnách různým způsobem a živec, kteréhož ku kaolinu se 
přičiňuje, není vždy složen z týchž součástí. Na jakosti plaveného kaolinu závisí 
i množství druhých součástí směsi (křemene, živce, sádry, k řídy); proto i 
v tétéž továrně nutno dle potřeby proměniti poměr součástí směsi porcu
lánové. Podáme tuto některé poměry, dle kterých skládá se směs porcu- 
lánová v slavnějších továrnách.

Berlínská továrna vzdělává směs z 76 č. kaolinu z okolí Halle a 24 č. 
živce slezského ; ze směsi 75 č. kaolinu, 15 č. živce a 10 č. písku hotoví se 
v této továrně sošky a různé ozdoby. Pařížské továrny vzdělávají směs z 80 č. 
křemenitého kaolinu a 2 0  č. živce. V Sěvresu vzdělává se směs z kaolinu, 
z těžších zbytků po plavení kaolinu (pegmatitu), z písku a křídy; směs oby
čejná skládá se ze 64 č. plaveného kaolinu, 6  č. křídy, 30 č. písku křemeni
tého a 1 0  č. písku živcového, jenž zbývá po plavení kaolinu.

Každý továrník ustanoví se snadno po několika zkouškách na složení 
směsi, kterouž hodlá vzdělávati, když důkladnými rozbory poučil se o sou
částech surovin, jež jemu jsou na snadě.

Výroba porculánu vymáhá nemalé bedlivosti a opatrnosti. Všecky suro
viny dlužno rozmělniti a plavením jich jemnější částečky od hrubších od- 
děliti. Na to určí se v kalu, jenž v kádích z vody se usadil, vysušením 
jisté průby množství látky suché, v kalu se nacházející. Po té míchají se 
jednotlivé látky v náležitém poměru, jenž stanoví se počtem kbelíků, jichž 
třéba naplniti tou neb onou látkou, aby dostalo se jisté množství směsi por
culánové. Směs porculánová vylučuje se stáním co kal, nad nímž nachází se 
nečistá voda, kteráž se vypouští a kal promíchává se s dostatek, by stal se 
stejnorodnější a tudíž i tvořitebnější; po té lisuje se v plátěných nebo kono- 
pěných pytlících, až jest směs náležitě tvořitebna. Pak přichází směs do kádí, 
kteréžto jsou uvnitř olověnými deskami vyloženy; nežli se vzdělává, prošla- 
puje, krájí, kroutí, hněte neb tluče se, aby zbavila se vzduchu a nabyla 
s dostatek hutnosti. Někdy míchá se s hnojnicí a ostavuje se pak ve vlh
kých sklepích, čímž hnije; hnitím částečky živcové zvětrávají a směs pakÉÉr
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bývá větší tvořitebnosti. V čině nechávají prý směs 40—50 let odležeti. Směs 
hnilá jest načernalá, bělá však ponenáhlu na vzduchu.

Při dobývání směsi porculánové třeba šetřiti co nejbedlivěji čistoty, 
zejmena třeba míti se na pozoru, aby směs porculánová nepomísila se s ba
revnými kysličníky. Pročež neužívá se v továrnách na porculán ku vzdělá
vání směsi železného náčiní; cínové a olověné náčiní nahrazuje železo. Nej
menší zrnéčko rzi železné poskvrňuje porculán žlutě nebo hnědě. Látky ústrojné 
dělají porculán bublinatý, any vznikají hořením jich plyny.

Formování předmětů rozmanitých z náležitě připravené a odleželé směsi 
porculánové vymáhá neobyčejné píle a opatrnosti, ana jest málo tvořitebná. 
Nádoby porculánové, pro domácnost určené, hotoví se nad míru rychle bud 
na kruhu hrnčířském bud vtlačováním vazké směsi porculánové do kadlubů. 
Předměty skvostné a nádherné, ježto mají vyznamenávati se cenou uměleckou,

hotoví se z ruky a daří se toliko dovedností umělcovou. Nádoby porculá
nové formují se různým způsobem podle toho, mají-li tvar jednoduchý nebo 
složitý. Mají-li míti tvar okrouhlý, hotoví se na kruhu hrnčířském. Jedno
duchý stroj tento byl již 1900 let př. Kr. v užívání; soudí se tak ze staro
bylých obrazův, jež nacházejí se na četných památkách po dřevných obyva
telích v Egyptě. (Viz obr. 89.) Jedni přičítají vynález tento Ěeku Talesovi, 
žijícímu okolo polovice XN. věku př. Kr., jiní domnívají se, že pochází prvý 
kruh hrnčířský od Theodora Samoského. O pravém vynálezci neví se nic urči
tého, a také nemůže jinak býti, jelikož vyráběly se okrouhlé nádoby na roz
ličných místech již v nepamětných dobách bez kruhu hrnčířského. Někteří 
národové jižné Ameriky hotoví vysoké okrouhlé nádoby, svíjejíce dlouhé tenké 
hliněné válce v trouby duté žádoucího průměru, načež je stlačují, aby s do-

Obr. 100. H rn č íř i  n k ru h u .
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statek souvisely; tak činí Arovaci a Varavové, jižto hotoví tímto způsobem 
nádoby zvýší 5—6 stop.

Kruh hrnčířský skládá se z kolmého hřídele železného, na němž jest 
upevněn blízko podlahy velký těžký kotouč (podkruží), jejž uvádí hrnčíř 
šlapáním v pohyb. Hřídel má zdola špici, kteráž obíhá v kuželovité du
tině, prohlubené v kusu křemene, shora prochází hřídel pánví, v níž volně 
může se otáčeti, nejvyšší čásť jeho jest ukončena šroubem, na němž upev
ňují se menší kotouče (talíře), kteréž pokrývají se deskami z pálené sádry, 
na něž klade se kus směsi porculánové. Dělník sedě před kruhem, otáčí 
šlapaje patou podkruží, načež formuje na kotouči hořejším ze směsi rozmanité 
nádoby. Drží-li hrnčíř kus směsi v rukou, otáčeje pozorně kruhem, vytvoří 
se válec, přitlačuje-li shora silněji prsty, povstane otáčením kužel; když 
přitlačuje prsty více zdola, povstane tvar kalichovitý, drží-li oba palce upro
střed tohoto tvaru, vyhlubí jej, vzdaluje-li pak oba palce od sebe, rozši
řuje se dutina, uchopí-li stěny této dutiny mezi palci a prsty a táhne-li je 
vzhůru, ztenšují a zvyšují se více nebo méně, čímž docílí hrnčíř podle vůle své 
tvar vejčitý, zvonovitý, kalichovitý a vůbec takový, jehož průřez jest kruh. Od 
času k času namáčí hrnčíř své ruce do velmi řídké kaše ze směsi porculá
nové, aby nelepily se jemu kusy těsta při formování na ruce. Formování 
různých nádob na kruhu vymáhá velkého cviku zvláště tehdy, jedná-li se 
o zhotovení nádob o velikém průměru. Dělník posuzuje velikost předmětu, 
jejž formuje, od oka anebo měří jej časem, přikládaje k němu dřevěné mě
řítko. Když formuje větší a hlubší nádoby, pomáhá si pěstí, anebo užívá 
hůlek houbou ovinutých, jimiž prsty své jakoby prodlužuje. Nádoba zformo
vaná odřízne se z talíře tenkým mosazným drátem a postaví se do sušárny, 
kdež znenáhla na vzduchu se suší. Někdy odšroubuje se kotouč spolu s ná
dobou a staví se do sušárny. Jemnější zboží přichází, oschnuvši poněkud, 
znovu na kruh, kdež šlechtí se povrch jeho zvláštními želízky a jehlami, 
anebo srovnává se skruží mosaznou nebo dřevěnou. Když má nádoba povrch 
srovnaný, leští se ještě rohem aneb slonovou kostí, čímž stává se povrch její 
velmi hladký a ušlechtilý. Mají-li se misky, talíře a jiné nádoby této podoby 
hotoviti, vyválí se tuhé těsto v kotouče anebo vykrojí se z něho vrstvy s dostatek 
tlusté; tyto kotouče položí se pak na kadlub sádrový, upevněný na kruhu 
hrnčířském. Kadlub tento má podobu vnitřné strany budoucích nádob. Když 
kruh se otáčí, přitlačí se kotouč z těsta porculánového zvolna houbou ke 
kadlubu, aby úplně k němu přilehnu], načež přitlačí se ke kotouči skruž 
mosazná, kterouž nadbytek těsta se snímá, čímž vnější t. j. dolejší strana talíře 
se srovnává, neboť ostrý kraj skruži má týž obrys co vnější strana kolmého 
průřezu talíře; sádra pohlcuje z těsta vodu, čímž již na kadlubu se vysušuje. 
Předmět zformovaný může pak sejmouti se z kadlubu, aniž by se zohýbal.

Zboží porculánové o vejčitém nebo jiném průřezu nedá se hotoviti na 
kruhu točením, nýbrž formuje se ve zvláštních kadlubech.  Kadluby tyto sklá
dají se z jednoho nebo z více kusů, podle toho, jestli tvar předmětu jednoduchý 
nebo složitý. Kadluby hotoví se podle vzorku, kterýž má týž tvar co před
mět porculánový. Má-li býti předmět porculánový plný, dostačí k vyformování 
kadlubu jeden vzorek, když má býti dutý, třeba zhusta dvou vzorků; kadlub 
skládá se pak z jednoho, dvou nebo z více kusův. Aby předmět zformo
vaný dal se snadno sejmouti se stěn a z dutin kadlubu, hotoví se tento 
z hmoty pórovaté, ježto do sebe vodu vssává. Obyčejně hotoví se kadluby 
ze sádry nebo z hlíny. Kadluby sádrové dlužno dělati o něco menší před
mětu hliněného, poněvadž jim, vssají-li do pór svých více vody, přibývá na 
objemu. Sádrové kadluby hotoví se snadno, předmět zformovaný v nich 
záhy vysychá, nejsou však s dostatek pevné, pročež nehodí se k formování 
předmětů, ježto mají míti ostré, vypuklé okrasy, anebo jichž tvar jest složi
tější. Někdy užívá se hliněných, nepolévaných, tudíž pórovatých kadlubův;



336 Zboží hliněné.

kadluby tyto jsou arciť velmi drahé. K formování v kadlubech béře se tuhé, 
s dostatek uhnětené těsto, z něhož vykrojí se drátem tenké desky nebo listy. 
Listy tyto přitlačují se ke kadlubu bud prsty anebo zvláštním dřevem, aby 
všudež přilehaly ku sténám (v. obr. 1 0 1 .) Má-li se formovati na př. konvička, užije 
se sprvu sádrového jádra, na němž vyformuje se vnitřná strana předmětu; pak 
klade se jádro s kusem tuhého těsta porculánového do jiného kadlubu, přitlačí 
se zvolna ku stěnám jeho, čímž vytvoří se vnější strana konvičky. Předmět 
zformovaný vyndává se z kadlubů, ostaví se po nějakou dobu na vzduchu 
suchém, aby poněkud oschnul, načež se povrch jeho šlechtí a leští. Vyfor- 
moval-li se v kadlubech větší počet předmětův, nejsou dále k potřebě, poněvadž 
se lepí k nim těsto. Aby se jich znovu užívati mohlo, ostaví se na vzduchu, čímž 
se vysuší, pak brousí a hladí se uvnitř přesličkou nebo skruží ; tak odstraní se 
částečky směsi porculánové, kteréž byly se dostaly při formování do pór kadlubu. 
Když má se vyformovati předmět velmi složitý, užije se několika kadlubů, v nichž

Obr, 101- F o rm o v á n í.

jednotlivé části zvláště se zformují, načež spojují se, oschnuvše poněkud, řídkou 
kaší ze směsi porculánové, čímž dostane se žádoucího předmětu, arciť po delší 
době. Tak přidělávají se nohy ke konvicím na čaj nebo kávu teprvé později; 
rovněž později přidělává se k nim nos nebo hrdlo, jež hotoví se ze dvou 
částí, jež o sobě se formují; ucha lisují se do forem. Zboží, v kadlubech 
sádrových vytlačené, zhusta vytáčí se ještě na kruhu. Okrasy formují se 
budto z ruky aneb vytlačují se v kadlubech. Když má míti předmět zformo
vaný rozmanité vylomené okrasy, vykrajují se ostrými nožíky z nádoby zfor
mované, na vzduchu ztuhlé. Ozdoby prohlubené vytlačují se do předmětu vy- 
formovaného; ozdoby vypuklé formují se zároveň s předmětem anebo hotoví 
se zvláště a upevňují se pak řídkou kaší ze směsi porculánové na zboží vyfor- 
movaném. Někdy upevňují se na předmětu zformovaném rozmanité ozdoby 
vypuklé, jež jsou zhotoveny ze směsi, kteráž vypaluje se do jiné barvy nežli 
porculán.
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Některé duté předměty hotoví se sléváním v sádrových kadlubech. Směs 
porculánová rozdělává se s vodou v řídkou kaši, tato lije se pak do póro
vatých kadlubů sádrových, jež jsou vymazány štětcem řídkou směsí porculá
novou. Stěny sádrového kadlubu vssávají do sebe rychle vodu a již v prů
běhu několika minut jest směs tuha; pak odleje se čásť kaše, jež zůstala 
kapalna. Směs, lnoucí ku stěnám kadlubu, stává se sama pórovatou, pozbyvši 
čásť vody; pročež leje se do téhož kadlubu nový podíl kaše porculánové, 
čásť této lpí pak na prvém podílu směsi, čímž tento nabývá větší tloušti. 
Nalévání řídké kaše porculánové do kadlubu opakuje se tolikráte, až jsou 
stěny předmětu s žádoucí tloušť. Předměty sléváním zformované bývají již 
s dostatek suché, pročež šlechtí se ihned, když z kadlubů byly vyldopeny, 
známým spůsobem. Roury porculánové hotoví se v kadlubech složených ze 
dvou částí. Obě polovice namaží se uvnitř štětcem kaší porculánovou, spojí 
se pak pevně svěrákem šroubovým a postaví se kolmo na stůl. Hořejším 
otvorem naplní se řídkou kaší porculánovou, již dlužno časem dolévati, jeli
kož rychle se sesazuje uvnitř pórovatého kadlubu. Po krátké době kadlub 
rychle se obrátí a kaše kapalná vylévá se z něho, načež postaví se hořejším 
koncem svým na stůl a naplňuje se opačnou stranou kaší porculánovou. Práce 
tato opakuje se, kadlub naplňuje se střídavě s jedné nebo s druhé strany své 
kaší porculánovou, až této s dostatek utkvělo na pórovatých stěnách kadlubu. 
Po několika hodinách vyndávají se roury z kadlubů a vysušují se. Týmž způ
sobem slévají se křivule porculánové.

Když slévají se v kadlubech sádrových předměty malé, vyssává se stří
kačkou směs, jež zůstala kapalnou; tak možná zhotoviti nádobky o velmi 
tenkých stěnách, na př. koflíky o stěnách ztlouští papíru. Velmi tenké před
měty hotoví se též v kadlubech sádrových, upevněných na stroji odstředivém. 
Kadlub naplní se kaší porculánovou, načež nechá se rychle otáčeti. Kaše 
vystupuje po stěnách kadlubu do výše, puzena jsouc silou odstředivou a vy- 
sušuje se v té míře, že možná jest předmět takto zformovaný ihned vypalovati.

Kadluby sádrové kladou se zhusta do nádob plechových, v nichž zře- 
duje se vzduch; slévá-li se do těchto kadlubů kaše porculánová, přilehá lépe 
ku stěnám a vysychá rychleji.

Některé předměty porculánové hotoví se z ruky ; tak na př. okrasy, kvě
tiny, lupeny a j. v. Květiny skládají se z více částí, z nichž každá hotoví se 
zvláště; tak hotoví se o sobě listy, lodyhy, kalichy a koruny a jednotlivé 
části spojují se dráty. Některé druhy listů lisují se v porculánových kadlu
bech; jiné opět vytlačují se na dlani, jejížto vrásky napodobují dosti dobře 
žilky v listech. Lodyhy napodobují se drátem smočeným do řídké kaše por
culánové. Z ruky hotoví se dále též různé okrasy na soškách, jakož jsou 
vyšívání, krajky a j. v. Krajky nitěné anebo látka z nití uháčkovaná zavlaží 
se sprvu vodou, smočí se pak do řídké kaše porculánové a usuší se. Vypaluje-li 
se předmět takový, shoří látka ústrojná a jediné tkanivo porculánové zbývá.

Sošky porculánové formují se bud z ruky anebo ve zvláštních kadlu
bech. Yétší sošky skládají se z několika částí, ježto o sobě se formují. Čím 
rozsáhlejší a složitější jest předmět, tím větší dovednosti a píle jest k jeho 
zformování třeba. Překrásné výtvory porculánové, jimž právem obdivovalo 
se obecenstvo na světových výstavách, jsou jediné možný v cvičených rukou 
umělcových, jež vdechnou v hmotu mrtvou a vždycky nesnadno tvořitebnou 
vánek života.

Předměty zformované, obroušené a hladké, vysuší se zvolna ve zvláštní 
síni za obecné teploty, kdež staví se na lešení z latí sbité. Sušením smršťují 
se předměty porculánové dosti značně, pročež dlužno je sušiti znenáhla, aby 
schnouce nezkrucovaly a nezohýbaly se. V sušárně zůstává zboží, až více 
vlhkosti nepozbývá. Vysušené zboží jest velmi křehké, pročež dlužno s ním 
nakládati velmi opatrně.

J. %lj, n o v  n K,roaika ^ráce . D íl IV . •
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Když zboží s dostatek bylo vyschlo, vypaluje se. Každý předmět por
culánový vypaluje se dvakráte. Sprvu vypaluje se rudým žárem (teplotou 
60° na žároměru Wedgwoodově) zlehka, přezahuje se, čímž zhoustne a stvrdne 
v té míře, že nerozpadává se více ve vodě a pozbývá asi 7 s své prvotné 
váhy; takové zboží slově pak biskvit. Biskvit chladí se nenáhle a polévá se 
pak, aby nabyl hladkého a lesklého, tudíž i úhlednějšího povrchu. Y jistých 
případech nepolévá se zboží přežahované, přicházíť do obchodu co biskvit; 
tak vypalují se sošky a mnohé okrasy z tvrdého porculánu pouze na biskvit. 
Polévané anebo glazurou opatřené zboží suší se znovu a vypaluje se pak 
bílým žárem (teplotou asi 140° W.) na čisto. Y horku tak velikém sesklo- 
vatí částečky biskvitu a slepí s e ; glazura rozlévá se úplně na tenkou a hlad
kou vrstvu skla a porculán značně se smršťuje. Doba úplného výpalu trvá 
téměř 36 hodin.

Následující látky slouží nejčastěji co přísady do rozmanitých g lazur: 
živec, pemza, sůl kuchyňská, žíraviny, kyselina bórová, fosforečnan vápenatý, 
síran barnatý, klejt nebo leštěnec olovnatý, popel cínový nebo kysličník cíni
čitý, sírany některých kovů, kysličník manganičitý, železitý a mědnatý. Gla
zury průhledné hotoví se ze žíravin a skel, ze živce, klejtu a j. v. Ku smě- 
sem na glazury neprůhledné dává se popel cínový nebo fosforečnan vápenatý. 
Glazury sbarvené dostanou se, přičiní-li se ku glazurám průhledným nebo 
neprůhledným kysličníků nebo sirníků jistých kovů.

Podle součástí svých dělí se glazury nebo polévání, jichž nejčastěji se 
užívá, v následující čtyři skupiny: 1 . Glazury zemité jsou průhledná skla, 
jichž dobylo se sléváním kysličníku křemičitého a hlinitého se žíravinami; 
jsou nesnadno roztopitelné; tajíť teprvé teplotou, jíž zboží se dopaluje; sem 
náleží glazura porculánu tvrdého. 2. Glazury olovnaté jsou olovnatá skla, 
držící zhusta vedle kyseliny křemičité kyselinu bórovou, roztápějí se teplotou 
mnohem nižší nežli kterou zboží se dopaluje. Jemná fajans a obyčejné zboží 
hrnčířské opatřují se takovouto glazurou. 3 . Emailly jsou bud bílé bud 
sbarvené, neprůhledné glazury, držící kysličník cíničitý a olovnatý; tají 
snadno a roztěkají se ve sklo, jímž povléká se nepěkně sbarvený zpodek.
4 . Nádechy n. lystry (franc. Lustres) jsou glazury hlinito-žíravinné, povléka- 
jící zpodek co přeteninká vrstva; rnajíť jednak chrániti zboží před činěním 
kapalin (tak činí glazura na sprosté kamenině), jednak mají býti i ozdobou 
hliněného zboží, zvláště když mají lesk zlatý, měděný, olověný a j.

Směs ke glazuře vnáší se na zboží hliněné rozličným způsobem. Když 
zboží jest vypáleno na pórovatý biskvit, smáčí se do kapaliny, v níž jest 
na drobno rozemletá směs k polévání; směs tato rychle přilne na zboží a 
uschne, jelikož pórovatý biskvit rychle vssává všelikou vlhkost. Bylo-li vy
páleno zboží do té míry, že více vody nevssává, povléká se hustou kaší ze 
směsi glazurové. Sprosté zboží hliněné, jež pálí se jedenkráte, poprašuje se 
suchou směsí glazurovou. Někdy vnáší se glazura v parách na rozpálené 
zboží v peci; tak vytvoří se glazura na sprosté kamenině, hodí-li se do peci, 
v níž zboží se pálí, sůl kuchyňská, jejížto páry rozkládají se činěním kyslič
níku křemičitého a vodných par, čímž povstává křemičitan sodnatý, jenž po
vléká zboží co tenká vrstva sklovitá.

Dobrá glazura má býti lesklá a hladká, nemá vnikati příliš hluboko
do vnitřní hmoty hliněné. Její bod tání závisí na jakosti těsta hliněného; jestli 
glazura nesnadno roztopitelna, nerozlévá se v stejnorodné hladké sklo. Dobrá 
glazura má dobře snášeti proměny tepla, roztažlivosť její má srovnávati se 
s roztažlivostí těsta hliněného, jinak snadno rozpukává se a tvoří trhliny.
Trhliny tyto jsou k nemalé újmě zboží hliněnému, zvláště jestli pórovaté,
neboť pak snadno se zašpiní. Jsou-li však trhliny pravidelně v glazuře roz
děleny, jako v některých porculánech čínských, bývají i okrasou zboží, kteráž 
zhusta se napodobuje.
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Glazura na porculánu jest průhledné, teprvé prudkým žárem roztopi- 
telné sklo, kteréž nechť jest prosté skvrn znečisťujících nebo bublin, má-li 
jím býti viditelná zpodná, skvěle bílá hmota porculánu; dále má se rozta- 
hovati stejnou měrou s porculánem, aby nepukala. Glazura porculánová má 
tytéž součásti co směs porculánová, avšak poměr jich jest j in ý ; držíť méně 
kysličníku hlinitého, více kysličníku křemičitého a tavidel (žíravin, vápna, 
dolomitu), což vysvítá nejlépe z následujících rozborův:

1 .
Kysličník k ř e m ič i tý ..................................... 76-1

„ h l i n i t ý ......................................
„ ž e le z itý ...................................................0 * 1

„ v á p e n a t ý ........................................... 0*17
„ draselnatý a sodnatý . . .

1 . 2 . 3.
76-1 6 8 - 0 64-1
15-3 1 2 - 0 1 0 - 2

o-i — —
0-17 14-0 2 1 - 0

7-5 6 - 0 5-1
100*0 100*0 100*0

1. jest glazura sěvreská, 2. a 3. glazury z čínských talířů porculánových.
Glazura na porculánu jest budíto sklo hlinito-žíravinné anebo sklo hli- 

nito-vápenato-žíravinné. Na glazuru míchají se různé látky, jež ji skládati
mají, v rozmanitých poměrech, což závisí valně na složení směsi porculánové. 
V Míšni míchají rozličné látky na glazuru v následujících poměrech:

K ř e m e n ..................... 37 částí
Kaolin ..................... 37 „
V á p e n e c ..................... 17*5 „
Třepy porculánové . 8*5 „

100*0
V Berlíně spravují se dle následujících poměrů:

Křemenitý písek . . 43 částí
K a o l in ........................31 „
S á d r a ........................14 „
Třepy porculánové . . 1 2  „

loó
Složení, kteréž dává se glazuře, závisí na bodu tání této látky. Jiné 

dává se glazuře složení, má-li se roztápěti vyšším žárem, jiné opět, má-li roz
těkat! se ve sklo žárem nižším. Pravidlem jest, aby se roztápěla glazura ve
sklo úplně bublin prosté právě tehdá, kdy směs nabyla náležité měkkosti, 
a částečně sesklovatěla. Směs nesnadno roztopitelná vymáhá nesnadno roz- 
topitelné glazury; snadno roztopitelná směs budiž povlečena snadno rozto- 
pitelnou glazurou. Suroviny ke glazuře rozemílají se co nejútleji; rozmělněné 
plaví a míchají se po té v kádi na řídkou, mléku podobnou, kapalinu. 
Do této kapaliny ponořuje se zboží přežahované a vytahuje se znenáhla;
povlékáť se takto vrstvou kapalné směsi glazurové, kterážto záhy osychá na 
práškovitý povlak, anať voda vniká rychle do pór porculánu. Místa porcu
lánu, jež mají býti mdlá, bezlesklá, potírají se roztopenou směsí z loje a 
vosku anebo roztokem asfaltu v silici terpentinové; k místům těmto směs 
glazurová nepřilíná, jelikož nevssávajf do sebe vody. Místa, kde dělník držel 
předmět v rukou, potírají se štětcem směsí glazurovou. S míst, na kterýchž 
má předmět spočívati při vypalování, oškrabuje se glazura nožem; načež se 
otrou vlněným šátkem, jinak by roztopila se glazura na těchto místech a 
předměty tyto by přilepily se k pouzdrům, v nichžto se vypalují. Na 
každém předmětu z glazurovaného porculánu lze pozorovati drsné místo, kte
rým spočíval na pouzdru. Povšimneme-li si dobře talířů, koflíků, mis a j. 
předmětů porculánových, vidíme na každém zdola zvýšený kraj, kterýž jest 
drsný a špinavý — tak lze poznati takové zboží porculánové. Kapalnou 
směsí glazurovou dlužno častěji míchati, aby se nesázela na dno nádoby; 
někdy přidává se k ní octa, čímž zabraňuje se tomu.

43*
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Peci, v nichž vypaluje se porculán, jsou okrouhlé, zbudované z kamenů 
ohnivzdorných, sepiaté železnými obručemi a pruty. Kamení ohnivzdorné, jež 
hodí se ku stavbě těchto pecí, hotoví se ze směsi hlíny porculánové a roz
tlučených pouzder. Obyčejně skládají se peci tyto ze dvou neb tří klenutých 
pater (v. obr. 1 0 2 . a 103.). Zdi peci jsou 5 n. 6  stop ztíouští. Když jsou peci 
dvoupatrové, slově nejzpodnější oddělení, jež bývá asi 6  stop zvýší, pec 
dopalovací; oddělení toto vyhřívá se obyčejně čtyřmi nístěji dokola umístěnými, 
z nichž táhne plamen do pecí. Oddělení druhé, B, jest o něco vyšší prvého, 
nazýváť se pec přežahovací; vyhřívá se bucfto zvláštními nístěji, kteréž na
cházejí se kolem peci, anebo pouští se do oddělení tohoto horký vzduch z pece

dopalovací; k tomu konci nachází se 
v klenutí dolejší oddělení někdy asi 
24 otvorů, kteréž lze z části nebo 
zcela uzavřití, má-li se zmírniti žár 
v peci přežahovací. V pecech troj- 
patrových slouží patro nejvyšší, pec 
pouzdem á, v němž jest horko nej
menší, k vypalování pouzder a k vy- 
sušování zboží porculánového. Komín 
bývá shora uzavřen deskou pohybli
vou, ku které upevněn jest řetěz, 
jímž lze spravovati proud vzduchu 
v peci.

Na obraze 103 vidí se pec troj- 
patrová; A jest nístěj, ve kterém se 
topí, plamen šlehá odtud capouchem 
p do peci dopalovací; vzduch vniká 
při b' horem do peci; otvorem b vy
bírá se popel, otvorem o nahlíží se do
vnitř. Vrata D  a E  zavírají pec do
palovací a přežahovací; sloužíť k sá
zení zboží do peci. Otvory t, t, t a 

ť ,  ť ,  ť ,  jde horký vzduch z jedné peci do druhé; nejhořejší patro C G jest 
pec pouzderná.

Zboží porculánové nesmí páliti se přímým ohněm, neboť by pokálelo 
se kouřem, popelem a sazemi; dáváť se do zvláštních pouzder z hlíny ohni
vzdorné po jednom nebo po několika kuších. Do každého pouzdra položí se 
sprvu deska ze směsi pouzderné, na tuto postaví se pak porculán. Vnášení 
porculánu do pouzder vymáhá nemalé opatrností, aby zboží se nepoškodilo. 
Pouzdra mají podobu dutých válcův; bývají vyšší neb nižší, což závisí na 
velikosti předmětů, kteréž mají v nich se vypalovati. K hotovení pouzder 
užívá se ohnivzdorné hlíny, ku kteréž přidává se prášku ze starých rozbi
tých pouzder; ze směsi této vytáčejí se pouzdra na kruhu. V peci staví se 
jedno na druhé, hořejším pouzdrem uzavírá se zpodné. Aby ušetřilo se místa 
v peci dopalovací, mívají pouzdra též podobu nízkých prstenů, do nichž lze 
zavěsiti kotouče ze směsi pouzderné, na než staví se nádobí. Zhusta zvy
šují se pouzdra, když mají jimi chrániti se předměty větší, dutými beze
dnými válci z ohnizdorné hlíny. Nejvyšší pouzdro přikryje se víkem hlině
ným. Pouzdra s nádobami porculánovými tvoří v peci sloupy, kteréž podpo
rují se vespolek a na stěnách peci kousky hlíny vypálené anebo prázdnými 
pouzdry, aby pevně stály. Na obr. 104. vidíme tři taková pouzdra.

Když se zboží přežahuje, může se položití do téhož pouzdra několik 
kusův na sebe; jestliže však se dopalují předměty porculánové s glazurou, 
tu nesmí spočívati jeden na druhém, jelikož by se spekly dohromady. V peci 
dopalovací změkne zboží porculánové a smršťuje se značně. Aby nepozbylo

Obr. 102. D v o u p a t ro v á  pec  p o rc u lá n o v á .



své podoby zkracováním, sází se zhusta na vrstvu hrubého písku, jímž dno 
pouzdra se posype. Jednotlivé částečky porculánové mohou pak volně se 
sbližovati, ana zrnka písková působí jako malé válce, na nichž smršťováním 
pohybuje se předmět porculánový znenáhla. Zhusta kladou se předměty na
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Obr. 103. T ro jp a tro v á  pec po rcu lán o v á .

desky ze směsi porculánové, kteráž smršťuje se rovnou měrou 
co předměty porculánové. Vypalují-li se dýmky, spočívají 
na malých deskách hliněných.

Když jest porculán narovnán do peci, zazdí se otvor 
této (a, v. obr. 102. D  a E, v. obr. 103), a topí se s po
čátku nenáhle (oheň předpalovací); v peci povstává prudký 
průvan, jímž pudí se plamen z nístěje do peci. Když pec 
se rozžhavila na rudo, což stává se po 1 0  až 1 2  hodinách, 
způsobí se v peci silný průvan (oheň dopalovací) a přikládá
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se pilně dříví suché (nyni topí se zhusta též kamenným nebo hnědým uhlím 
a rašelinou) na rošty nístějů, čímž ztuží se horko do prudkého žáru bílého, 
jenž trvá do vypálení zboží (17—18 hodin).

Kolem peci nacházejí se otvory čtyřhranné, kteréž uzavírají se snadno 
dlouhými kameny. Kameny tyto vytahují se časem, otvory pak lze spatřili 
rozžhavený obsah peci. Aby poznal se postup výpalu, vytahují se dlouhými 
kleštěmi z peci třepy porculánové, složené na zkoušku ve zvláštních otevře
ných pouzdrech. Podle vlastností těchto třepův posuzuje se postup výpalu. 
Jiné menší otvory jsou uzavřeny válečky hliněnými (o na obr. 103); válečky 
tyto vytahují se a otvory hledí se pak do peci. Když dospívá pálení ku 
konci, bývá pec v té míře rozžhavena, že nelze v ní rozeznati pro oslňující 
žár jednotlivé předměty od sebe; dělníci d ívají. se pak do peci modrými 
brejlemi.

V peci dopalovací sesychá se glazura zponenáhla, povrch její jest spo- 
čátku d rsný ; větším horkem roztápí se v hladký, průhledný povlak.

Když žárem byla se glazura úplně roztopila v hladké sklo a předměty 
byly v té míře změkly, že lze je zmáčknouti kleštěmi, přestává se top iti; 
otvory, jimiž šlehal plamen z nístěje do peci, zacpávají se a pec nechává se 
vychladnouti. Doba jednoho výpalu trvá 2 2  nebo 36 hodin. Když pec vy
stydla po 6  nebo 7 dnech, otevrou se vchody do jednotlivých pater, zboží 
porculánové vyndává se po té z pouzder a probírá se. Porculán oškrábe 
se, aby zbavil se písku, kterýž k němu přilnul na místě, kde ležel na pou
zdru. Drsná místa v glazuře se obrousí a vyleští. Značná čásť porculánu 
[15— 20%] zkazí se pálením, zkřiví se, popuká, glazura špatně se rozlije 
anebo pokálí se a t. d. Rozeznává se tudíž porculán předný , prostředný, 
spatný č. brak a zcela nepotřebný, jenž dává se spolu s třepy porculáno- 
vými do nové směsi.

Dobrý porculán má býti čistě bílý, prosvítavý, lomu nemá býti příliš 
lesklého, sklovitého. Místa, glazury prostá, mají býti na omak mastná jako 
mýdlo; glazura nemá býti bublinatá, povrch její nechť jest všudež stejně 
hladký a lesklý. Drží-li glazura něco kysličníku železitého, bývá zažloutlá; 
sbarvení toho zbavuje se, přičiní-li se ku směsi šmolky nebo cafry. Největší 
chyba porculánu jest, má-li glazuru rozpukanou.

Když směs drží mnoho tavidel anebo vypaluje-li se příliš prudkým žá
rem, bývá porculán velmi sklovitý a prosvítavý. Když drží směs mnoho ta 
videl, sesklovatí teplotou nižší v porculán, podobný sklu kostěnému č. mléč
nému, jenž snadno puká náhlými změnami teploty; porculán takový jest 
měkký a vzdoruje nepatrně útoku kyselin a žíravin. Nejlepší druhy porcu
lánu jsou vypáleny též žárem nejtužším a jediné tak staly se prosvítavými. 
K účelům chemikovým hodí se toliko porculán, připravený ze směsi nesnadno 
roztopitelné žárem nižším, jímž málo sesklovatěl a tudíž i nepatrně prosvítá.

Porculán, prostý všech vad, nachází se zřídka v obchodě. Valná čásť 
zboží takového bývá zkřivena a všelijak zohýbána, poněvadž byla pálena 
horkem přílišným, jímž změkla; jiná čásť opět nabyla vrásek, trhlin atd. ne
pravidelným smršťováním. Bílé nádobí porculánové, úplně bezúhonné, mívá 
tutéž cenu co nádobí stříbrné a mnohem vyšší cenu než porculánové nádobí 
malované.

Porculán, kterýž byl utrpěl žár peci dopalovací, aniž by byl dříve býval 
poléván, má povrch bezlesklý, drsný; nazýváť se též biskvit. Takové bývají 
sošky porculánové, kteréž mají míti vzhled mramoru karrarského. Takovéť 
jsou též lithofanie (prosvítavé obrazy), t. j. tenké desky porculánové, kteréž 
ve světle procházejícím jeví zvláště jemné výkresy. Dříve hotovily se takové 
obrazy následujícím způsobem: Tabule skleněná povlekla se vrstvou vosku, 
ve kteréž vyryl se obraz; obraz ve vosku polil se po té sádrou, čímž obdržel 
se kadlub pro prosvítavý obraz. Na kadlub vtlačila se po té tenká vrstva
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směsí porculánové, povrch její se srovnal, načež když byla náležitě se vysu
šila na vzduchu, vypalovala se. Drží-li se taková vypálená tabulka porculánová 
proti světlu, objevují se na místech tlustších stíny, na tenších pak světla.

Porculán nepolévaný velmi snadno se zašpiní; čistíť se opět mýdlem 
neb roztokem sodovým. Pálením nabývá porculán též menší váhy; jistý porcu
lán přežahovaný měl na př. hutnost 2*62, týž porculán na čisto vypálený má 
hutnost 2*24; příčinu rozdílů hutnosti porculánu přežahovaného a na čisto 
vypáleného sluší hledati v živci, kterémuž ubývá na hutnosti, roztápí-li se.

Pozoruje-li se úlomek porculánu drobnohledem, jeví se co sklo, v němž 
nachází se vtroušen veliký počet pramalinkých bílých, kulatých, neprůhled
ných částeček; sklo jest roztopené tavidlo (živec a j. v.), neprůhledné čá
stečky jsou neroztopený kaolin. Hmota sklovitá, spojující jednotlivé částečky 
kaolinu, jest právě příčinou, že porculán jest prosvítavý. Číňané nazývají 
kaolin kostrou a živec svaly porculánu.

Porculán má před různými druhy hliněného zboží též tu výhodu, že 
snáší velmi dobře pro sklovitou podstatu svou malbu, jižto nabývá neoby
čejně krásného vzhledu. Malovaný porculán náleží k nejlepším předmětům 
uměleckého průmyslu vůbec. Zboží porculánové, vystavené na světových 
výstavách v Londýně, Paříži a ve Vídni, vyniká takou lepostí a dokonalostí 
maleb, že ztěží lze představiti sobě výrobky krásnější, ačkoliv jest malba porcu
lánu neobyčejně obtížná. Nejlépe přesvědčíme se o pokroku malířství na 
porculánu, porovnáme-li výrobky čínské s porculánem sěvreským, nejlepším 
porculánem francouzským. Jak veliký jest rozdíl mezi oběma porculány co 
do ušlechtilosti tvaru, jemnosti hmoty a lepé malby! Pokrok, jejž doba ny
nější učinila, vidí se hlavně též ve zboží kuchyňském a jídelnám, ustanove
ném pro chudší třídy obecenstva. Kdežto dříve jediné velmožové a boháči 
požívali pokrmů v nádobí porculánovém, tak nyní i chudší může býti pánem 
takého zboží. V dřevných dobách zhotovené zboží hliněné mělo vyhovovati 
potřebě okamžité a vyhovovalo jí také zhusta měrou dokonalou. Zboží 
hliněné nynější doby vedle toho činí dosti za peníz skrovný i potřebě vy
tříbeného vkusu a krasocitu. *

Malování porculánu děje se barevným sklem, kteréž vpaluje se do por
culánu. Barevné sklo drží kysličník, kterýmž způsobuje se v porculánu sbar- 
vená sloučenina, a tavidlo. Barvy vpalují se na glazuře anebo pod glazurou. 
K malování pod glazurou hodí se však jediné ty kysličníky kovové, kteréž 
vzdorují ohni peci dopalovací, neboť vpaluje se barva touž dobou, co taje 
glazura; jsouť to kysličník uranitý (čerň), kobaltnatý (modř), chrómitý (zeleň), 
manganitý (fijalovina, hněď a čerň), železitý (červeň, hněd, žluť). Některé 
z těchto kysličníků mají již předkem barvu, v jaké objeví se později na por
culánu, tak kysličník železitý (červený n. hnědý), kysličník chrómitý (zelený), 
kysličník iriditý (černý), tyto kysličníky míchají se s tavidlem a užívají se
pak co barvy. Některé kysličníky objevují moc barvivou toliko v bóranech 
nebo křemičitanech, vůbec v sklovině. Tak dlužno roztápěti kysličník měd
natý a kobaltnatý s křemenem a kyselinou bórovou, kysličník antimonový 
taví se s klejtem, aby dostalo se barvy modré nebo žluté. Co tavidlo slouží 
nejčastěji směs, které dobývá se roztápěním 6  č. minia, 2  č. křemenitého 
písku a 1 č. boraksu. Barvy na porculánu skládají se z 3 č. tohoto tavidla 
a z 1 č. různých kysličníků kovových, tak že drží vůbec

kysličníku křemičitého . . . . 16*7 č.
„ olovnatého . . . .  50*0 „

b o ra k s u .................................................. 8*3
kysličníků barvivých . . . .  25*0

100*0
Barvy vpalují se v peci dopalovací spolu s glazurou anebo děje se 

totéž ve zvláštní peci v muflích, což přihází se zvláště při zboží drahocen-
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nějším. Mufle (viz obr. 105) hotoví se ze směsi pouzderné. Jedna stěna
mufle jest opatřena rourou, jižto lze v průběhu vypalování pozorovati žár 
v peci, ve stropě mufle jest tolikéž roura, jíž vypařují se zplodiny roz
kladu silice lavandulové nebo terpentynové, s kterou jsou barviva smíšena.
Obě roury uzavírají se, když toho třeba, zátkami hliněnými. Když jest mufle 
do červena rozpálena, počínají se barvy roztápěti; v pálení ustává se teprve, 
když jsou barvy roztopeny. Porculán pod glazurou malovaný jest mnohem 
stálejší nežli porculán malovaný v glazuře, jelikož v glazuře nacházejí se 
barvy co skla měkká, olovnatá, kteráž snádno se otírají.

Přečasto pozlacuje a postříbřuje se porculán. 
Má-li se porculán pozlatití, vnáší se naň štětcem
jemně rozptýlené zlato, smíchané se zásaditým du
sičnanem vismutovým, kterýž činí co tavidlo; zlato 
vpaluje se po té v mufli, načež leští se achá
tem. V Míšni vpalují do porculánu směs ze sirníku 
zlatového nebo třáskavého zlata se sirným balsá- 
mem, čímž vzniká pozlacení lesklé, nevymáhající dal
šího šlechtění; arciť jest pozlacení toto velmi citlivé, 
ano snadno se otírá. Týmž způsobem postříbřuje se 
porculán. Stříbro vyloučí se z roztoku cinkem a 
prášek stříbrný smíchá se pak se zásaditým dusič

nanem vismutovým a vnáší se štětcem na porculán. Někdy vpaluje se takto 
čerň platinová.

Vedle tvrdého nebo pravého porculánu užívá se zhusta ve Francii a 
Anglii porculánu měkkého nebo sklovitého. V dobách, kdy neznalo se pravé 
složení čínského porculánu, nemálo bylo usilováno o to, by docílilo se roz
tápěním nejrozmanitějších směsí látky porculánu podobné. Tak vynalezl r. 1695 
Francouz Morin v Saint-Cloud u Paříže látku sklovitou, jižto napodobil čín
ský porculán. Látka tato jest v podstatě sklo žíravino-zeminné; po prvém 
výpalu po vlákala se ještě glazurou olovnatou. Tento francouzský porculán 
jest tudíž sklem neúplné roztopeným a v žáru velmi snadno měknoucím.

Francouzský porculán měkký (Porcelaine tendre, Vieux Sěvres) dělá se ze 
skloviny, držící kyselinu křemičitou a kysličník draselnatý a sodnatý, ze slinu 
hlinitého, sádry, z křídy a kostěného popele, jenž slouží co tavidlo. Sklovina 
smíchá se s křídou a slínem a rozemílá se ve vodě na řídkou kaši; kaše 
tato schovává se po několik měsíců, rozmělňuje se po té znovu a prosívá 
se. Aby směs tato stala se tvořitebnější, rozdělává se ve vodě gumové nebo 
klihové, anebo též s roztokem černého mýdla. Zboží z této směsi suší se 
bedlivě a vypaluje se ve zvláštních pouzdrech z ohnivzdorné směsi. Jelikož 
nesnáší velkého horka, dopaluje se již v patře přežahovacím obyčejné peci 
porculánové. Porculán francouzský pálí se rovněž dvakráte. Nejprvé pálí 
se na pórovatý biskvit, jenž opatří se glazurou, načež pálí se po druhé. 
K pálení tohoto porculánu slouží peci o dvou patrech ; biskvit pálí se v patře 
zpodném, glazura vypaluje se v oddělení svrchném. Glazura jest olovnaté 
sklo křišťálové. Porculán francouzský poznává se snadno podle své měkké 
glazury olovnaté; schovává-li se na krátko roztok sirných jater v takové nádobě, 
zčerná na povrchu. Porculán tento podobá se anglickému sklu kryolitovému.

Ačkoliv porculán francouzský čili starý Sěvres (vieux Sěvres) nesnáší 
dobře proměn tepla, přece má jisté výhody před porculánem tvrdým, hodíť 
se nemálo k hotovení velkých ozdobných výrobků. Jelikož vypaluje se gla
zura jeho mírnějším horkem, nabývají malby na porculánu tom takové doko
nalosti a krásy, že ztěží možná podobných docíliti na porculánu tvrdém. 
Francouzským vkusem ozdobené zboží z porculánu měkkého dosud velice jest 
oblíbeno, pročež hotoví se vedle porculánu tvrdého.

Obr. 105. Mufle.
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Anglický porculán měkký hotoví se ze směsi z hlíny plastické, porcu- 
lánky, zvětralého pegmatitu (angl. cornish-stone, t. j. zvětralá, živcem bohatá žula), 
čímž liší se od porculánu francouzského, kterýž hotoví se bez přísady hlíny, 
dále pak z kamene křesacího a popele kostěného. Glazura skládá se z cornish- 
stonu, křídy, křesacího kamene, boraksu a kysličníku olovnatého. Zboží, zhoto
vené z této směsi, pálí se dvakráte. Předkem pálí se silněji; snadno roztopitelná, 
olovnatá glazura vypaluje se žárem mírnějším. Kdežto glazura porculánu 
tvrdého jest roztopitelná skoro týmž žárem co směs, tak shledává se v té pří
čině u porculánu anglického, jehož glazura jest snadněji směsi roztopitelná, 
valný rozdíl Porculán anglický není trvanlivý, v náhlých změnách tepla snadno 
puká, glazura jeho jest měkčí nežli na francouzském porculánu; za to vypaluje se 
žárem mírnějším a zdobí se snáze nej krásnějšími malbami. Anglický porculán vy
paluje se v pouzdrech ve zvláštních pecech patrových, topených kamenným uhlím.

V Anglii hotoví se ze směsi na porculán měkký, poněkud ohnivzdor
nější, velmi krásné sochy, kteréž vypalují se jedenkráte a nepolévají se. Sošky 
z porculánu tohoto, nazvaného ,,parian“ (dle řeckého, krásným bílým mra
morem proslulého ostrova Paros) jsou nažloutlé, lesku mastného. Jménem 
Carrara jest znám v Anglii porculán, jenž stojí složením svým uprostřed 
mezi parianem a kameninou; slouží též k hotovení soch. Sochy z Karrary 
jsou bělavé šedé, méně prosvítavé sošek z porculánu parského.

Všecky druhy porculánu pravého i měkkého mají hmotu sklovitou, 
drobnozrnou, prosvítavou, bílou, znějící, stejnorodnou, kteráž nerýpe se 
nožem, tím liší se od t. zv. porculánu neprůhledného nebo poloporculánu, 
jenž jest lepší, jemnější fajansí.

Ze směsi hliněné, kteráž snadno roztápí se ve hmotu, měkkému porcu
lánu podobnou, hotoví se ve Francii a v Anglii knoflíky. Zvláštní toto od
větví průmyslu hrnčířského povstalo v Anglii, kdež vyráběly se prvé kno
flíky asi před pětadvaceti léty v Stoke-Upon-Trentu a Worcestru. Ve Francii 
hotoví se porculánové knoflíky v městě Briare a j. v. Hlavně hotoví se 
dvojí druh knoflíků: knoflíky agatové a strasové. Směs na knoflíky agatové 
skládá se z fosforečnanu vápenatého a živce, prostého kysličníku železitého. 
Knoflíky strasové hotoví se z čistého živce. Ku směsím na knoflíky přičiňuje 
se mléka, by byly tvořitebnější a vazčí.

Směsí téměř suchou posype se deska bronzová nebo ocelová, v nížto 
jsou vyryty u velikém počtu jamky s velikost knoflíků; jsouli všecky jamky 
plny, smítá se nadbytek směsi s desky. Deska s formami knoflíků jest upev
něna na lisu hydraulickém; nad ní nachází se deska jiná, na níž jest 
právě tolik hrbolků, kolik jest v desce zpodné jamek; hrbolky desky ho
řejší zasahují zcela přesně do jamek desky zpodné. Deska hořejší se spustí 
a lis nechá se činiti; tak zformují se knoflíky tlakem velikým na celek 
s dostatek pevný. Jinou deskou vypichnou se v knoflících dirky. Na desce 
této nachází se zvláštní jehlice upevněny, jež jsou tak srovnány, že na
chází se nad každým knoflíkem desky zpodné tolik jehel v desce svrchné, 
kolik direk knoflík míti má; spustí-li se deska svrchná na desku zpodnou, 
opatří se všecky knoflíky současně dírkami. Jinak hotoví se knoflíky s ouškem. 
Vytlačují se ze suché směsi obyčejným způsobem, načež opatří se zvláštním 
strojem dutinkou, tvořící šroubovou matici. Knoflíky po té se vypalují. Šrou
bová matice každého knoflíku naplní se roztopenou pájkou, do kteréž vtlačí 
se štítek s ouškem, načež nechá se pájka ztuhnouti. Zvláštní stroje hotoví 
z mosazného drátu ouška, jiné stroje vykrajují z plechu štítky, jež provrtá- 
vají se; v otvoru štítku upevňuje se ouško rukou. Aby ouška nacházela se 
na patřičném místě v knoflících, upevňují se ve zvláštním rámci a spouští se 
pak do roztopené pájky, kteráž nachází se v dutinách knoflíků.

Knoflíky ze suché směsi vylisované se pálí. K tomu konci vyklopí se 
z desky, v nížto se formovaly, na arch papíru, zapnutý v železném rámu;

J a h n o v a  Kronika práce. Díl IV. 4 4
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tento staví se pak na rozžhavenou desku z ohnivzdorné hlíny, kteráž všoupne 
se do některé mufle, jichž jest zazděno 28 až 60 v jedné peci na dílo stálé. Sotva 
že se položil papír s knoflíky na žhavou desku, shoří a knoflíky nacházejí 
se pak v témž pořádku na desce uloženy, ve kterémž byly zformovány. 
Žhavé desky kladou se i s knoflíky do mufle a pálí se asi 1 0  minut, ve 
kteréžto době jsou knoflíky s dostatek vypáleny. Deska s vypálenými kno
flíky vyndává se z mufle; knoflíky shrábnou se železným hřeblem, načež kla
dou se na desku znovu zformované knoflíky a dávají se spolu s deskou do 
mufle, by se vypálily; tak možná vypáliti v krátké době za značné úspory 
času i paliva veliký počet knoflíků.

Když přičiňují se ku směsi rozličné kysličníky těžkých kovův, dostávají 
se knoflíky v celé hmotě své sbarvené; tak dostávají se pomocí kysličníku 
kobaltnatého knoflíky modré, zelené pomocí kysličníku chrómitého, šedé po
mocí kysličníku nikelnatého, hnědé pomocí směsi z kysličníku chrómitého a 
železitého a t. d.

Některé druhy knoflíků pozlacují se na kraji anebo opatřují se malo
vanými vzorky, jež na knoflíky se vytisknou z papíru bez konce. Mají-li se 
knoflíky opatřiti malovaným krajem, staví se na jehly, jichž jest po dvou 
upevněno několik set na kotouči, jenž může rychle se otáčeti kolem svislé 
osy; každý knoflík spočívá pak na dvou jehlách. Když otáčí se kotouč 
s knoflíky, dotkne se dělník každého knoflíku štětcem, namočeným v barvě, 
čímž opatřují se knoflíky v krátké době malovaným krajem, načež se vypa
lují v týchž pecích co knoflíky bílé, jediné za nižšího žáru. Prvé nežli kno
flíky přicházejí do obchodu, zkoušejí se na svou pevnost; pak upevňují se na 
papír pro obchod.

Knoflíky porculánové vyznamenávají se před jiným zbožím toho druhu 
svým krásným vzhledem a lácí.

Kamenina.

Kamenina vyráběla se vedle sprostého hrnčířského zboží a fajansi v dřev
ných dobách dosti hojně, nelze však s jistotou položití, kdy a kde byl tento 
druh hliněného zboží poprvé hotoven. Tolik však jisto, že znalo se podobné 
zboží již v XIV. věku, kdy hotovili je čeští a norimberští hrnčíři. Poně
vadž dopaluje se směs, hodící se k tomuto zboží, teprvé horkem, jímž 
nejmenší částečky se slípají, může se vypalovati toliko v pecech zvláštní 
soustavy, nikoliv v obyčejných pecech hrnčířských; z té příčiny lze do- 
mnívati se právem , že byla vynalezena pravá kamenina hutná teprvé 
v dobách, kdy byly konány početné pokusy o znovuvynalezení čínského por
culánu, k jehož výpalu třeba žáru, jehož nelze docíliti v pecech obyčejné 
soustavy. Uprostřed XVII. věku byla vynalezena glazura ze soli kuchyňské 
a od té doby došla kamenina většího rozšíření. Na nejvyšší stupeň rozkvětu 
byl tento průmysl pozdvižen přičiněním a neúnavnou prací podnikavého 
Joziáše Wedgwooda, jenž užil kameniny k hotovení předmětův vysoké ceny 
umělecké. Výrobky Wedgwoodovy vyznamenávají se takou krásou a doko
nalostí, že jsou nástupcům jeho vzorem nedostižitelným.

Kamenina podobá se v mnohé příčině porculánu. Jest hutná, znějící, 
nepropouští kapalin podobně porculánu; není však prosvítavá, leč někdy na 
hranách, jest roztopitelnější a křehčí porculánu a nesnáší dobře proměn 
teploty; nožem nedá se rýpati. Rozeznává se bílá jemná a sprostá kame
nina. Prvá jest v lomu bílá, sklovitá a mívá olovnatou glazuru; někdy bývá
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zúmyslně sbarvena a pak jest prosta glazury, někdy bývá natřena pokostem. 
Sprostá kamenina nemívá vždy glazury; jest červená, šedá, namodralá atd. 
Hotovit se nejvíce v Anglii, kde k dělání jí slouží tak zvaná dýmková blina 
anebo čistá blina hrnčířská, kteráž vypaluje se do běla, pakli jest úplně č ista; 
drží-li něco kysličníku železitébo, vypaluje se do červena.

Jemná bílá kamenina nebo wedgwood (angl. Iron-stone n. Stone-ivare, 
íranc. Gres fins, něm. Steinzeug) botoví se zvláště dokonale a krásně v Anglii. 
K výrobě jí slouží směs z bílé, plastické blíny s kaolinem, zvětralým pegma
titem (comish stone), jenž slouží co tavidlo a s křemenem. Jelikož drží směs 
tato blínu plastickou, jest tvořitebnější směsi porculánové, mimo to jest 
i roztopitelnější pro větší přísadu živce z pegmatitu a nesmršťuje se schnu
tím a pálením v té míře co směs porculánová. Pálením sesklovatí směs 
tato a nepropouští pak kapalin. Kamenina jemná jest bucf nepolévaná anebo 
polévaná. K polévání slouží glazura olovnatá, držící zhusta kyselinu bórovou. 
Někdy polévá se v ten způsob, že vypaluje se v pouzdrech, jichž vnitřná stěna 
jest natřena směsí ze soli kuchyňské, salajky a k le jtu ; pálením mění se 
tyto látky v páry, jež srážejí se na povrchu kameniny v tenký, lesklý povlak; 
tento způsob polévání nazývá se v Anglii „smearingu (doslovně pokálenu). Po
něvadž hotoví se ze směsi vazké a tvořitebné, již nižším žárem sklovatějící, 
jest lacinější porculánu. Mimo bílou kameninu zná se též podobné zboží modře, 
zeleně a jinak malované. Zhusta opatřuje se kamenina vypuklými okrasami 
z hlíny rozmanitě sbarvené. Nejvíce takového zboží hotoví se v Londýně; 
kdež vytlačilo se jím obyčejné zboží hrnčířské úplně z užívání. Zboží toto 
vyniká trvanlivostí, krásným tvarem, úhledným vnějškem a lácí. Velmi oblí
bena jest v vAnglii kamenina bud v celé hmoté své anebo toliko na povrchu 
sbarvená. Černá kamenina taková slově Aegyptian; bílá Jaspis; jiné druhy 
jsou: kamenina portýrová, bamboo atd.

Kamenina obecná, sprostá jest též zboží na lomu sklovité. Hotoví se 
z hlíny, kteráž prudkým žárem sklovatí. Hlína tato míchá se s moučkou 
z rozemleté, vypálené kameniny anebo s mletým pískem, by nesmršťovala 
se příliš ohněm. Z hlíny s dostatek vzdělané hotoví se džbány nebo láhve 
na vody léčivé, nádoby na mléko, kyseliny, ovoce naložené a máslo, veliké 
nádoby v továrnách chemických nebo lékárnách atd. Nádoby tyto jsou velmi 
hutné a pevné, na povrchu hladké, nesnášejí však dobře proměn teploty.

Hlína na kameninu sprostou se prošlapává a kameny se z ní vybírají. 
Z uhnětené hlíny vytáčejí se větší nádoby na kruhu, suší se a pálí se po 
té toliko jedním  ohněm. K tomu cíli staví se do pecí dlouhých, jež topí 
se dřívím nebo uhlím. Obraz 106. ukazuje takovou pec, hodící se též velmi 
dobře k pálení obyčejného zboží hrnčířského. A  jest pec uzavřená shora 
a se stran klenutím, jež prostírá se též přes nístěj B , v němž pálí se uhlí 
kamenné, C jest popelník; nístěj jest oddělen od peci příčkou, ve kteréž 
nachází se více otvorů i, i, í, ť, jimiž šlehá plamen do peci, z této odchází 
horký vzduch četnými otvory ve zdi n n do capouchů o o, jež vedou do 
komína; otvorem e spravuje se žár v nístěji. Jestli pec rozžhavena, uzavrou 
se všecky otvory, aby rychle se neochladila. V peci takové panuje žár až 
1 2 0 ° Wg., tudíž téměř takový, jakým dopaluje se porculán. Jestli pec 
dobře vystavěna, vydrží mnohé pálení a nevymáhá mnoho paliva.

Kamenina sprostá nepotřebuje glazury; opatřuje se jí však zhusta, aby 
byla úhlednější. Nejčastěji polévá se glazura v ten způsob, že hodí se do 
peci na bílo rozpálené 80 až 150 liber kuchyňské soli; vodnou parou z pa
liva a kyselinou křemičitou z nádob rozkládá se sůl, povstává chlorovodík, 
jenž prchá a křemičitan sodnatý, zboží povlékající. Slaná glazura tato jest 
téměř bezbarevný křemičitan hlinito-sodnatý. Má-li býť glazura tmavohnědá, 
hodí se po přičinění soli kuchyňské do peci kůra březová, jíž povstává kouř 
čadivý, kterýmž glazura se barví. U nás jsou zvláště rozšířeny láhve z ka

44*



348 Zboží hliněné.

meniny a hnědé kuchyňské nádobí ze slezské Boleslavi, kteréž zhusta jest 
nápodobeno hnědě glazurovaným zbožím hrnčířským. Některé továrny hotoví 
z kameniny různě sbarvené dlažice k vykládání podlah nebo stěn; tak činí 
zvláště továrny anglické a španělské. Též hotoví se z kameniny ozdoby sta
vitelské, nástavky na kamna, komíny, koryta, sošky, vázy a j. p.

Prvá kamenina, jež vyráběla se v Rakousku, pochází ze Zbraslavi, kdež 
dosud dělá se výtečné zboží toho druhu. Velmi dokonalé zboží, ustanovené 
pro závody chemické, vyrábí se též v rozsáhlé chemické továrně v Ústí n. L. 
V severných Čechách, zvláště v okolí Bíliny a Varů Karlových, hotoví se

Obr. 106. Pec k pálení kameniny.

z kameniny v nesmírném počtu láhve na vody léčivé. Neméně proslula to
várna na kameninu v Hrušově v Slezsku; vyrábít zvláště nádobí pro che
mické závody, zejmena ohromné džbány na kyseliny, roury a j .  v. Jiné ta 
kové závody nacházejí se v okolí Vídně a j. v.

V severných Čechách (v Podmoklí a okolí Teplic), v Perně v Saších 
a j. v. vyrábí a prodává se jménem siderolit nebo terralit zvláštní druh hli
něného, velmi úhledného zboží, kteréž podstatou hmoty své nachází místo
uprostřed mezi zbožím hutným a pórovatým. Zboží toto nemá glazury, nýbrž
na místě ní jest opatřeno silnou povlakou pokostu. Poněvadž zakrývá se barva 
hlíny barevným pokostem, dělá se zboží toto z hlíny sbarvené. Zboží sušené 
pálí se v pouzdrech velikým horkem. Barvy nebo bronz míchají se s poko
stem jantarovým a s olejem lněným nebo silicí terpentynovou a vnášejí se 
štětcem na nádoby, jež pálí se v muflích žárem mírným, jen co by uschl
pokost. Takto dělají se svícny, poháry, džbány, vázy, košíčky na ovoce a
květiny a rozličné, velmi vkusné drobné zboží. Předměty takové nesnášejí 
tepla vyššího, poněvadž jich nátěr se spaluje, nožem nebo vidličkou snadno se 
rozdrápají.
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J iž  v úvodě k této stati bylo několika příklady nakresleno vysoké stáří 
řemesla hrnčířského. Nádobí a jiné zboží hliněné sloužilo v dávnověku již 
k nejrozmanitějším účelům, závodíc s podobnými předměty kovovými. Dle 
potřeby doznával tvar nádobí hliněného občas rozličných proměn. Nejstarší 
zboží hliněné má tvar nepravidelný, jest neúhledné a má stěny velmi tlusté. 
Když počalo hotoviti se zboží hliněné na kruhu, dostávalo tvar pravidelnější 
a ušlechtilejší. S počátku byl arciť krásný tvar jedinou vzácnou vlastností 
tohoto zboží, ano jinak bylo křehké, nestejnorodné a tudíž skrovně toliko 
vyhovovalo skutečné potřebě. Z doby rozkvětu umění řeckého došly nás nádoby 
hliněné dvojího druhu. Nádoby jedny jsou veliké, prostranné a skládají se z hmoty 
nestejnorodné, hrubozrné a velmi křehké; jiné nádoby jsoiunalé, z hmoty poněkud 
stejnorodnější a velmi ozdobné. Nádobí kampánské, z Ěecka pocházející, pak 
ušlechtilé zboží etrurské jest složeno z látky hutnější, velmi jemné a stejnorodné; 
z takové látky sestávají též nádoby, jež bývají nalézány v dřevných osadách 
římských v Evropě středné, v Anglii a Francii. K největším nádobám staro
věkým patří tak zvané „amphorae“ t. j. obrovské, vypouchlé nádoby, zvýší až 
8  a zšíří 2  stop, v nichž schovával se olej, víno, mléko a j. p. Tyto nádoby 
jsou v lomu černé nebo světlé, rýpají se nožem a drží nemálo písku. Taková 
nádoba byl bezpochyby pověstný sud Diogenův. Menší a jemnější zboží 
starověké jest různě sbarvené, některé jest černé, jiné špinavě červené nebo 
hnědorudé a jiné opět co do barvy červenému vosku k pečetění podobné; 
nádobí posledního druhu připravovalo se z hlíny, nazvané „terra sigillata“ 
podobající se bolusu. Starobylé nádoby tyto jsou bud. hladké, jednoba
revné anebo bývají zdobeny na povrchu různobarevným povlakem, tak jsou
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zevnitř světlé, a uvnitř tmavé, někdy jsou povlečeny černými kresbami, někdy 
mají i na povrchu hladkou vrstvu sklovitou, jakýsi způsob glazury, bohaté 
kysličníkem železitým; nejčastěji shledávají se natřeny zvláštním voskovitým, 
různě sbarveným pokostem. Překrásné vázy a amfory řecké jsou zhusta po
kryty pěknými ozdobami, z nichž lze vyčisti přemnohého poučení o způsobu 
domácího života a mravů v dávnověku. Nádobí řecké, etrurské a římské 
má tvar zvláště ušlechtilý, pročež užívá se jeho zhusta co vzoru v dílnách, 
kde hotoví se hliněné zboží.

Glazury užívá se v dávnověku dosti pořídku. Jednak slouží k ozdobě 
páleného zboží hliněného, jednak činí je nepromokavým a tudíž způsobilým 
k uschovávání kapalin. V starobylých ssutinách v údolí Eufratu, pocházejících 
z doby Babylonských a Assyrských, v památkách, pozůstavších po Egypťanech 
a Féničanech a jiných národech starověkých, spatřují se polévané desky 
z pálené hlíny, jimiž jsou stěny pokryty, dále víka rakví, bůžky, sošky a 
jiné předměty hliněné, ozdobené na povrchu glazurou, kteráž nepatrně liší se 
složením svým od glazury obyčejného zboží hliněného. V dalekém východě, 
v Číně a Japonsku, vyvinulo se zcela samostatně glazurování páleného póro
vatého zboží hliněného. Číňané i Japonci znali se již v nepamětných dobách 
u výrobě bílé, neprůhledné glazury nebo emaillu, jímž povlékaly své zboží; 
na bílé glazuře vypalovaly rozmanité malby a barevné ozdoby. Dosud květe 
tento průmysl zvláště v Japonsku, kdež nachází se střediště jeho v několika 
městech. Žluté, pestrými květinami ozdobené zboží pochází z města Kago- 
sima, zboží toto slově Satsuma ; z města Kioto pochází velmi oblíbené zboží 
A w a ta ; domácí nádobí šedé barvy vyrábí se jménem Banko-yaki v kraji 
Miné. V hrnčířských dílnách japonských a čínských vyrábí se nemálo bůžků 
a sošek zvířecích, povlečených bílým emaillem.

Ačkoliv Bekové i Ěímané často užívali glazury, zvláště na obyčejném 
zboží hliněném, přece nedospěli v užívání jí k účelům uměleckým tak daleko 
co rozliční národové na východě. Po pádu říše Kímské klesly i umění i prů
mysl velice a nezotavily se více v těchto krajinách až teprvé ve věcích 
pozdějších. Hrnčířství provádělo se tehdá v severně Africe a na několika 
ostrovech řeckých se zvláštním prospěchem. Zvláště však bylo zvelebeno, 
jako mnohý jiný průmysl a nejedno umění i věda, pilným a vysoce vzdělaným 
národem Arabův španělských nebo Maurův. Početné stavitelské památky z doby 
největšího rozkvětu vlády chalifův maurských, zejmena velikolepé rozvaliny 
slavného paláců Alhambry v Granadě, jenž byl vystavěn r. 1273 Mohamedem 
Ben Alhamarem, jsou ozdobené deskami hliněnými, jež mají na povrchu 
pěkný emaill, pak nádobami polévanými a jinými nepromokavými výrobky hli
něnými. Polévané zboží hliněné z této doby jest křehké, na lomu sbarvené 
a nízkou teplotou vypálené; glazura jeho tvoří tlustou neprůhlednou vrstvu 
rozličné barvy, vždy však jest prostoupena nesčíslnými trhlinami.

Ze Španělska rozšířilo se emaillované zboží hliněné na ostrovy Balear- 
ské, zvláště rozvila se výroba jeho k samostatnému životu na ostrově Majorce, 
kdež seznámila se s ním v průběhu XIV. a XV. věku Itálie. Již na sklonku 
XIV. věku hotoví se v Itálii velmi ozdobnou glazurou opatřené zboží hliněné 
a dobývá si velikého oblíbení i za hranicemi. Dokud nebyli vešli v známost 
složení emaillu neprůhledného, užívali hrnčíři italští nálevu bílou hlinou, aby za
kryli neúkledný zpodek hliněný. Zformovaný a s dostatek suchý předmět hli
něný ponořil se do řídké kaše z bílé hlíny, usušil se, načež se vypálil, po té 
opatřil se teprvé průhlednou, rozličně sbarvenou glazurou. Později vždy hojněji 
užívali, seznámivše se se složením jejím, i bílé, neprůhledné glazury; zboží ta 
kové nazývalo se na rozdíl od obyčejných, průhlednou glazurou opatřených 
výrobků hrnčířských majolikou (dle ostrovu Majorka). Týmž jménem vyroz
umívá se emaillované, malované, pěkně zformované zboží, jež pochází z Itálie, 
byvši zhotoveno v posledních dobách středného a počátkem věku nového, jakož
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veškeré zboží hliněné, za naší cloby dle starých vzorů arabských a vlašských 
zhotovené. Jménem fa jans  (dle italského města Faěnza, franc. Fáience) 
označuje se lepší zboží hliněné, na lomu pórovaté, zhusta sbarvené a neprů
hlednou glazurou nebo emaillem opatřené.

Nejkrásnější majoliky vyšly z rukou členů umělecké rodiny Robbiův, 
kteráž založena byvši slavným Lukášem della Robbia, panovala v Itálii asi 
po sto let, nenalézajíc soupeřů sebe hodných. Slavný Lucca della Robbia 
(žil od r. 1388 až do r. 1425) vyráběl z hlíny terrakotty a jiné ozdoby sta
vitelské, jež okrášloval bílým, cíničitým emaillem; zhusta spatřují se v jeho 
emaillech i různé, velevkusně provedené malby. Emaillované zboží hliněné 
došlo zvláštního oblíbení u početných panovníkův italských, jižto sami bděli nad 
výrobou jeho. Zvláště Guidobaldo IL, vévoda toskánský, zasazoval se o roz
voj průmyslu tohoto. Půjčoval uměleckým hrnčířům kresby a malby Rafa
elovy, jimiž zdobily se majoliky, odkudž má jisté starožitné zboží jméno 
nádoby Rafaelovy. Nejjemnější majolika italská, jaká pochází z měst Gubbio
a Pesaro, kdež hotovila se nej dokonaleji, jest povlečena krásně červeným, 
v duhových barvách se skvějícím emaillem, v němž spatřují se velmi krásné 
malby. Nejslavnějším malířem na majolice jest tou dobou Giorgio Andreoli 
z Pavie, usedlý od r. 1498 v Gubbiu. Ačkoliv jest stará majolika italská 
velmi křehká, na lomu sbarvena, majíc emaill popukaný, přece dochází
u milovníkův neobyčejného oblíbení pro svůj krásný tvar, lepé ozdoby a 
ušlechtilou, přejemnoumalbu; z té příčiny platí se za některou majoliku ceny 
báječné. Majoliky pravé poznávají se podle svých maleb, dle letopočtu
(nejlepší pocházejí z let 1500 až 
1574) nebo začátečných písmen 
jména mistra je zhotovivšího;
tak spatřují se na majolikách 
mistra Georgia z Pavie písmena 
Mi(str) G(iorgio) a nad těmito leto
počet, na př. 1525. Velmi vzác
né majoliky mají co odznak písme
ny F (rancesco) X(anto) A(vello)
(Rovigó), pocházejíť z let 1530—
1535, byvše zhotoveny mistrem 
Nantem z Urbina.

Umělecký průmysl hrnčířský, 
jenž byl v Itálii se vyvinul ze 
skrovných počátků k tak značnému 
rozkvětu, nalezl i v sousedně Fran
cii velmi mnoho dovedných stou
pencův. Královna Kateřina Medi- 
cejská nařídila, povolavši příbuz
ného svého Ludvíka Gonzagu, vnuka 
slavného Lukáše della Robbia, do 
Francie, aby tento umělec založil 
v Neversu továrnu na fajans po
dle vzoru italského; tak přesa
dila tuto haluz uměleckého prů
myslu na půdu francouzskou. Nej
lepší výrobky továrny v Neversu 
ještě z věku XVII. mají co od
znak písmeno N(et;ers) anebo ve
spolek spletená písmena J. S., 
počátečná písmena jména Jakuba Senlis-ko, hrnčíře znamenitého, jenž žil 
v Neversu ve věku XVIII.; značky tyto vidí se na obr. 108. V tehdejších

Obr. 107. Florencský džbánek majolikový.
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dobách panoval velmi čilý průmysl hrnčířský též v městě Beauvais a v okolí, 
kdež vyráběla se majolika zvláštního druhu. V XYI., XVII. a XVIII.
věku rozšířila se výroba fajansi po celé Francii, naleznuvši podpory u vlada
řův francouzských, umění milovných. Ve Francii bývá nemálo vyhledáván též

fajans Oironský anebo „nádobí Jindřicha 7Z“, pochá- 
zející z posledních dob věku XVI. Nádobí toto po-

^  dobá se vzorům italským a východným. vynikajíc ne-
málo svou krásnou malbou a zvláště vkusnými okrasami 
nad jiné podobné. Jak velice byl tehdá fajans po celé

obr. 108. značky Neverské. Francji oblíben, vychází i z toho na jevo, že došlo
umění řemeslníků, spravujících a slepujících třepy fajansové a porouchané 
zboží toho druhu, pocty umění svobodného.

Právě tou dobou (r. 1530), kdy přišel prvý čínský porculán do Evropy, 
konal výtečný umělecký hrnčíř fracouzský, Bernard Palissy, v zátiší, v bídě 
a nouzi jsa pohřížen, své prvé pokusy, jimiž snažil se vynalezti složení krás
ného emaillu pro své hliněné výrobky. Život, práce a badání muže tohoto, 
proslaveného v dějinách uměleckého průmyslu, poskytují velmi poučlivý obraz, 
z něhož tuto podáváme některé zvláště krásné rysy.

Bernard Palissy narodil se r. 1499 blíže městečka Agenu ve Francii. 
V mládí svém zabýval se, jak se zdá, jelikož určitých zpráv o tom nás nedošlo, 
kreslením a měřictvím, neboť živil se ve věku pozdějším malbou ve skle a 
hrnčířstvím uměleckým. R. 1544 spatřil, maje věku svého 45 let, krásný hli
něný, na kruhu zhotovený pohár majolikový, vzornou práci italskou. Ihned 
vznikla v něm myšlenka, pokusiti se samostatně o výrobu tak krásného zboží. 
Zvláště jednalo se mu s počátku o vynález bílé, neprůhledné glazury nebo 
emaillu, o němž se dověděl, že jest základem všech ostatních ozdobných 
glazur. Po delší dobu vyráběl již veliké nádoby hliněné, nejčastěji mísy, 
jež opatřoval obrazy vypuklými rozličných zvířat a rostlin, zejmena hadů, želv, 
raků, ještěrů, žab a j. v .; tyto výrobky své nazýval nádobami selskými (franc. 
Piéces rustiques). Zhotoviv větší počet takových nádob, pokoušel se o nález 
směsí ku glazurám, jimiž by po té zboží své ozdobiti mohl. Neznaje ani 
složení hlíny ani vlastností látek, potřebných k emaillům, pustil se přece 
sám a sám do práce a po nesčíslných trampotách, o nichž ve spise zvláštním 
dojemným způsobem vypravuje, zvítězil nad hmotou a porozuměl veliké 
knize přírody, ze kteréž čerpal poučení a útěchy po čas svého života. Poda- 
řiloť se mu hotoviti pěkně emaillované, rozličně malované nádoby, kteréž 
záhy došly velikého oblíbení. Palissy-ho „nádoby selské“ mají v půdě bílé 
vypuklé obrazy rozličných zvířat, jež jsou opatřeny malovanými glazurami, 
jimiž napodobí se přirozené barvy.

Podáváme tuto některé úlomky z popisu, ve kterémž líčí Palissy veš
keré trampoty, kteréž překonal nežli naučil se dělati pěkné emailly. Vypra- 
vujeť následující: „Když vynalezl jsem své nádoby selské, octl jsem se u ve
likých nesnázích. Neboť zhotoviv několik mis selských a nechav je páliti,
shledal jsem, že některé emailly jsou dobré, jiné se neroztopily a jiné opět 
se spálily, čehož příčina jest, že neroztápěly se emailly za téhož stupně teploty; 
zeleň ještěrů se spálila prvé nežli barva hadů se rozlila, rovněž roztopila se 
dříve barva hadů, raků a želv nežli bílý emaill nabyl náležité krásy. I za
rmoutil jsem se velice nad nedostatky svých barev. Po deset let hledal jsem 
směsi k emaillům, kteréž by stejnou teplotou se roztápěly, čímž přišel jsem
téměř na mizinu. Tak dlel jsem po více let ve dne v noci u svých pecí,
ostaven jsa zimě, větru a déšti, jelikož neměl jsem z čeho opatřiti sobě pří
střeší. Neměl jsem ani pomocníka ani přítele nežli sýčky, s jedné strany 
úpějící a psy, vyjící se strany druhé. Někdy strhla se taková vichřice, že 
musil jsem od pecí utéci, čímž práce veliká se zmařila. Opustiv, promrzlý
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a všecek deštěm promočen místo svých trápení, shledal jsem ve svém pří
bytku pronásledování druhé horší prvého. “

S počátku konal Palissy své zkoušky s třepy hrnčenými, jež natřev 
svými směsmi, pálil po té v peci, kterouž si sám vystavěl. Shledav, že žár 
pecí nedostačuje, aby směsi roztopil, vystavěl peci nové, čímž promařil mnoho 
času a peněz. Později zasílal veliký počet svých průb do pecí hrnčířských, 
než i tu nedošel cíle kýženého. Avšak i tento zdar jeho neodstrašil, putoval 
dále za vynálezem emaillu bílého. Zhotoviv asi tři sta různých směsí, dal 
své průby do peci sklářské a shledal tuto, že po čtyřhodinném pálení jedna 
směs se roztopila v pěkný bílý emaill; již domníval se, že nachází se u cíle 
prací svých a počal hotoviti rozmanité nádoby hliněné, jež hodlal po té opa- 
třiti bílým emaillem. Když zformoval větší zásobu takových nádob, donesl 
je do hrnčířské peci a pálil je dvakráte po sobě, než emailly opět se neroz- 
topily; ani v peci veliké, již samostatně vystavěl, nedosáhl výsledku uspoko
jivého. Jednou opět shledal, že emailly sice se roztopily, byly však poká
leny třískami a pískem, jež se stěn peci na ně se sesypaly. Tak stalo se 
jedenkráte, když byla pec v nej tužším žáru, že došla Palissymu zásoba paliva ; 
nerozpakoval se v okamžiku tak roztíodném, vytahal latě z plotu své za
hrádky a spáliv je, rozsekal židle a stoly a veškeren nábytek dřevěný — vše 
putovalo do peci nenasytné.

Tak minulo šestnácte let a vice a Palissy nepřiblížil se ani o krok 
blíže k cíli svých nesčíslných tužeb. V průběhu tak usilovných prací jmění 
svého pozbyl, velice se zadlužil a u svých sousedů byl prohlášen za penězo- 
kaza a což horší, roztrousila se o něm pověsť, žeť se zbláznil. Po tak ohrom
ných útrapách dospěl přece v posledních letech svého života tak daleko, 
že hotovil zboží, jež šlo na odbyt, čímž v krátké době získal sobě jmění 
i dobré jméno. Dlouho však nebylo mu popřáno života klidného. V době 
hrozného pronásledování kalvinistů za Jindřicha II. byl Palissy, horlivý vy
znavač tohoto učení, jat a do vězení uvržen. Od smrti zachránila jej toliko 
mocná přímluva několika velmožův, jižto sobě zalíbili ve výrobcích skromného 
hrnčíře. Byv na přímluvu vévody de Montmorency u králové Kateřiny Me- 
dičejské z vězení propuštěn, věnoval se z vděčnosti službě královské. Jelikož 
žil v Tuileriích, byl znám ve Francii jménem Bernard z Tuilerií.

R. 1572 znikl Palissy spolu s Ambrožem Paré, pověstným alchymikem 
králové Kateřiny, útěkem vraždění Hugenotů v noci Bartolomějské. Když 
započala katolická liga krvavou činnost svou, byl Palisy uvržen r. 1589 do 
Bastilly. Král Jindřich III. navštívil svého starého služebníka ve vězení, maje 
v něm veliké zalíbení, by jej přemluvil, aby přestoupil k víře katolické.

„Dobrý muži, mluví k němu král, pětačtyřicet let jste ve službě krá
lovské; já i má matka trpěli vaše náboženství v dobách krutého pronásledo
vání ; než nyní jsem Guisy a stranou národnou přinucen, abych vás držel 
u vězení. Budete zítra upálen, neobrátíte-li se.“

»Vy jste již vícekráte měl se mnou slitování, Sire, odpovídá Palissy, 
než nyní lituji já vás, jelikož jste pronesl slova: Jsem přinucen. Tak ne
mluví král. Naučím vás mluvě královské. Ani Guisové ani celý národ váš 
nepřinutí prostého hrnčíře, aby kleknul před sochami.“

Stařičký Palissy vytrval ve svém přesvědčení a zemřel brzy po té 
u vězení, maje 90 let.

Vkusná fajans Palissyho napodobuje se velmi často ve Francii. Nemálo 
napodobuje se ve Francii též fajans perská, čínská a japonská.

Velikého oblíbení došla fajans v Anglii, tak že stala se záhy její pravou 
vlastí. Cizí výrobky majolikové kupovali Angličané za veliký peníz a na
podobovali je ve svých dílnách z domácí hlíny, v čemž brzy nemalými mistry 
se stali. V Anglii drží dosud fajans ušlechtilá rovné místo vedle lepšího 
porculánu. Hlavným zakladatelem průmyslu hrnčířského v Anglii, jemuž

.1 * li n o v a Kronika prácn. Pil IV. 4.5
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Obr. 109. Joziáš Wedgwood.

nezná se podobného po celém světě, jest slavný Joziáš Wedgwood. Muž 
tento narodil se r. 1730 v Staffordshiru co syn hrnčířův. Vyučiv se v ře 
mesle otcové, vyráběl rozličné výrobky hliněné podlé slavných vzorů staro
žitných, buduje takto základ k uměleckému hrnčířství v Anglii. Přesvědčiv
se, že Anglie postrádá rozsáhlejších ložišf hlíny porculánové, přestal na vý
robě kameniny a fajansi, nedada se svésti k výrobě porculánu, čímž stal se 
zakladatelem průmyslu, jenž ode dne ke dni utěšeněji v Anglii zkvétá, tak 
že i cizinu značně předstihuje. Pilností a vytrvalostí svou dovedl toho, že 
založil r. 1770 malé městečko pro dělníky své, jemuž dal jméno Etruria,

naznačiv tak to , jak velkou úctu chová 
k vlasti hliněných výrobků, jež ve staro
věku nad jiné byly vynikly. Městečko své
spojil brzy širokou, dvě míle dlouhou sil
nicí se sousedstvem; rovněž založil prů
plav mezi Trentem a Merseym. Wedgwood 
zemřel roku 1795 v Etrurii. Nyní obývá 
v krajině, kde stály prvé dílny Wedgwoo- 
dovy, více 40.000 duší, jež s vděčností 
šetří památky tohoto proslaveného prů
myslníka, kterýž pilností svou, přičinlivo- 
stí a velikým ducha svého nadáním opa
třil práci a výživu tisícům, jižto obývají 
nyní v pěkném, výstavném městě, stojí
cím v krajině, kteráž před Wedgwoodem 
byla ještě málo zalidněna. Anglický okres 
hrnčířský, mající jméno „The Potteries\ 
dosud slyne pro dokonalé výrobky z ka

meniny nebo fajansi, jež do celého světa rozesílá. Továrna „Etruria worJcs“, 
v jejíž držení nacházejí se dědicové Wedgwoodovi, pečuje nemálo o zacho
vání slavného jména, jehož jí vydobyl slavný Joziáš Wedgwood. Jemná fajans, 
kteráž slově též Wedgwoodem po svém vynálezci, kamenina a porculán jsou 
majetkem chudších tříd v Anglii, zřídka spatřuje se tuto neúhledné obyčejné 
zboží hrnčířské.

Jak velikého stupně dokonalosti dosáhla výroba tohoto ušlechtilého zboží 
hliněného v Anglii., o tom svědčí krásné anglické výrobky fajansové, vystavené 
k obdivu na posledních světových výstavách v Londýně, Paříži a ve Vídni. 
Anglická fajans jest nejlepší jak co do lepého tvaru a vkusné malby, tak i co 
do stejnorodnosti v lomu. V příloze 1 . k tomuto dílu Kroniky práce spatřu
jeme vodotrysk majolikový, vystavený r. 1862 na světové výstavě v Londýně, 
kterýž došel pro ohromné rozměry a pečlivé provedení svých okras a malby 
všeobecné a zasloužené pochvaly. Vodotrysk tento pochází z velikolepé dílny 
Mintonovy v Stocke-upon-Trentu v Staffordshire-u. Výška vodotrysku tohoto 
obnáší 46 stop, v průměru má 39 stop. Uprostřed vodojemu jest vysoký, ozdo
bený nástavek, na němž spatřují se rozmanitá zvířata, lastury, vodné panny, 
geniové, rostliny a j. v. ve svých barvách přirozených. Nejvýše jest socha 
sv. Jiří, přemáhajícího draka, z jehož tlamy proudí vodotrysk. Táž továrna 
vystavila r. 1873 ve Vídni překrásné hliněné výrobky, jež byly nejlepšími 
tohoto odboru na celé výstavě. Zvláště vynikaly umělecky zformované vázy 
a nádoby, jichž glazura modře, žlutě a červeně malována, pak květníky, 
židle do zahrad, světoznámé Mintonovy desky k vykládání stěn a j .  v. Zna
menité výrobky toho druhu pocházejí Též ze znamenité továrny Copelandovy 
v Stocke-upon-Trentu. Anglické nádobí fajansové jest velice oblíbené. Ačkoliv 
nevyrovná se trvanlivostí svou porculánu, přece u velikém množství do celé 
Evropy se vyváží. V domácnosti chová se více k ozdobě kredencí, na sto
lech, jarmarách a j. v. nežli ke skutečné potřebě. Do r. 1830 zásobovala
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Anglie Evropu íajansí, známou jménem „DavenporV1 Často nacházejí se 
u nás anglické nádoby barvy sláměné, zvláště talíře, konvičky na čaj, mísy, 
talíře na ovoce a cukroviny, jež jsou vkusně malovány.

V Německu nenacházelo umělecké hrnčířství v dobách, kdy výroba 
pěkného glazurovaného hliněného zboží dospívala v sousedných zemích, zvláště 
v Itálii a ve Francii, k nejvyššímu stupni vývoje svého, ještě valně pěsti
telův, any památky, které zachovaly se ze starších dob, nepodávají přízni
vého svědectví ani o zvláštní dovednosti tehdejších hrnčířů u vzdělávání 
hlíny ani o vytříbenosti jich krasocitu, jelikož tvar i ozdoby zboží hliněného 
z minulých věkův nemají do sebe zhusta ceny umělecké. Nejvíce dávali 
sobě hrnčíři němečtí záležeti na výrobě kamen a obrovských nádob cechov- 
ných. Kamna hrají vůbec důležitou úlohu v životě rodinném. Ku kamnům, 
jichž příjemné teplo rozehřívá za chladného nebo nepříznivého počasí vzduch 
v komnatách, utíkají se členové rodiny jako k dobrému příteli, radíce se na 
lavičce okolo kamen jdoucí o osudech svých a o pracích, jež dlužno v době 
budoucí vykonati; anebo těší se přátelským hovorem, krátíce sobě dlouhé 
zimné večery. Což divu, že staří hrnčíři vložili se s veškerou dovedností 
svou ve výrobu tak důležitého předmětu ! Stará německá kamna stavěla se 
z kachli, zelenou neb tmavou olovnatou glazurou opatřených, blíže stěn na 
předném místě jizby. Spředu spatřujeme na starobylých kamnech zvláštní, 
bohatě vypuklými okrasami a římsami ozdobený nástavek, mezi nímž a stě
nou jest na místě vyvýšeném lehátko ku spaní určené. Nejstarší německá 
kamna, pocházející tuším již z VIII. věku, byla nalezena v ssutinách kláštera 
Tannenberku. I jiná starobylá kamna nacházejí se v klášteře ve Sv. Havle ve 
Švýcarsku ; kamna ta pocházejí z r. 8 *2 0 . V posledních dobách středného a 
v prvých létech věku nového nejvíce proslavili se výrobou velikých kamen 
hrnčíři durinští a norimberští. Nejvíce zkvétalo umělecké hrnčířství v Ně
mecku za vlivu slohu gotického a renaissance vlašské, ač pozbylo namnoze 
své ryzosti, spravujíc se hlavně dle vzorů francouzských a italských, tehdá 
zvláště oblíbených. V minulém věku zvrhl se značně vkus, dle kterého 
spravovala se výroba kamen. Kachle téměř zasypávaly se velikým počtem 
přepestře sbarvených a málo k sobě se hodících, vypuklých ozdob. Za naší 
doby zlepšila se sice značně vnitřná soustava kamen, ačkoliv jich zevnějšek 
a tvar zůstává zhusta pozadu za kamny starožitnými. Polévané nádobí hli
něné bylo ještě v XV. věku dosti velkou vzácností, kteréž mohli toliko bo
háči sobě dopřáti. Přečasto ušlechtilejší zboží hliněné přiváželo se do Ně
mecka z Itálie, kde právě za vlivu renaissance počínalo hrnčířství umělecké 
utěšeně rozkvétati. Později hotovily se veliké džbány na víno a na pivo, 
vyznamenávající se pestrými okrasami; nejoblíbenější byly okrasy modré, 
žluté a zlaté. Konvice a džbány zdobily se často vypuklými obrazy ze 
života svátých, výstupy válečnými, andělíčky, nápisy, znaky atd. Měl-li 
džbánek podobu okruží, nazýval se „Wurstkrug“, byl-li ozdoben obrazy apo
štolů, slul „Apostelkrug;“ tak dostávaly nádoby takové dle svého tvaru 
i různá jména.

V XVII. věku bylo v Německu zvláště oblíbeno bílé nebo sbarvené fajan- 
sové zboží, pocházející z hollandského města Delftu, kteréž bylo tehdá zvláště 
proslulo svými znamenitými dílnami hrnčířskými. Zboží Delftské hotovilo se 
následujícím způsobem: Nádoba zhruba zformovaná a nevypálená povlékala se 
bílou nebo barevnou hlinou (nálevem, fr. Engobe), načež teprvé tato vrstva 
opatřovala se zvláštními modrými okrasami. Podobné zboží hotoví se nyní 
v Anglii. Z Delftu vycházelo velmi mnoho vkusného nádobí kuchyňského a jí- 
delného, ozdobeného malbami zvířat a rostlin, které slouží ku přípravě pokrmů. 
Nyní vyrábí se v Delftu hlavně ozdobné desky k vykládání stěn.

V Čechách nacházelo se hrnčířství v průběhu středného věku na témž 
stupni co v Německu. S počátku arciť dálo se formování h líněné^pádob í

45*'
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a kachli ke kamnům dosti zhruba; později vytříbil se však i zde vkus dle 
vzorů italských, krásně dle slohu renaissančného malovaných. Staré památky 
v hradech šlechty, v klášteřích, v příbytcích bohatých měšťanův porůznu 
roztroušené, podávají pěkný obraz o dovednosti starých hrnčířův českých. 
Žel jest, že málo starobylého zboží hliněného v Čechách až na dobu naši 
se zachovalo. Prohlížejíce staré památky české, shledáváme vedle české 
práce velmi mnoho děl cizích, zvláště zhusta setkáváme se s majolikami 
vlašskými, u nás v míře veliké oblíbenými. Tak spatřujeme na straně 349 
florencský talíř majolíkový, pocházející z XVII. věku. Talíř tento náleží ku 
sbírce starožitného hliněného zboží, kteráž uložena jest v českém museu 
v Praze. Na obr. 107 vidí se florencský džbánek majolíkový, k tétéž sbírce 
náležející. Obě nádoby starožitné mají ušlechtilý tvar a pěkné ozdoby re- 
naissančné. Na džbánku majolikovém spatřují se v arabeskách pávi, draci 
a centaurové. Uprostřed džbánku jest štít s knížecím kloboukem, jejž drží

Obr. 110. Džbánek s apoštoly.

dva andělíčkové. Znak tento podoben jest znaku domu rakouského. Kolem 
znaku jsou písmena L. S. A. A. Půda nádoby jest bílá, obruba modrá se 
žlutými páskami, ucho představuje dva hady. Nádoba tato pochází dle do
mněnky konservátora p. Fr. X. Beneše z doby Leopolda IL Vedle nádob 
cizích, vlašských a německých, nacházíme v Čechách starožitné zboží hliněné, 
o jehož původě českém nemůžeme míti nižádné pochybnosti. Ťak představuje 
nám obr. 1 1 0 . džbánek hliněný, opatřený cínovým víkem, pocházející bez
pochyby z některého jesuitského kláštera. Střed džbánku jest okrášlen jesuit
ským znamením I. H. S., f  v modrém poli a pak třemi hřeby, od tohoto 
znamení jdou apoštolově krásně provedení se svými příznaky. Na dolejším 
kraji tvoří bílé, modré a červené tečky zvláštní ozdobu. České kamnářství 
z dřevných dob zanechalo početné památky, kteréž dokazují, že zasloužili 
sobě staří hrnčíři čeští plným právem dobrého jména, jakého doma i v cizině 
požívali. Hliněné ozdoby, medaliony, na nichž pěkně provedené nápisy, podo
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bizny a znaky se nalézají, dlaždičky polévané a jiné předměty z hlíny stro
jené, s kterými zhusta setkáváme se v starobylých budovách českých, zaslu
hují, aby jich cena umělecká byla náležité oceněna. V dřevných dobách hoto
vily se z hlíny kazatelny, ozdoby v chrámích a klášteřích. Kazatelny z pálené 
hlíny nacházíme na př. v Klepém pod Hasenburkem a na Kaňku; kazatelna 
na Kaňku má nápis „Raysek me fecit.“ Matěj Rejsek, slavný stavitel český, 
žil od r. 1489 do r. 1506 v Čechách a účastnil se při stavbě chrámu sv. 
Barbory v Horách Kutnách (Ostatně viz I. díl K. p. str. 163—164).

V Čechách vyrábí se dosud zboží fajansové dosti zhusta, zvláště oblí
bené jest tak zvané Karlovarské nádobí, vnitř bílé, vně hnědě polévané. 
Veliká továrna na fajans, náležející Hardmuthovým dědicům, nachází se v Bu
dějovicích. Jiné továrny české vyvážejí svůj fajans na Rus a do Orientu. 
Pěkná kachlová kamna dělají se v Plzni ve dvou velikých továrnách, z nichž 
náleží jedna Karlu Kmínkovi a sp. a druhá Ed. Dubskému z Vítinovsi.

Na Moravě jest oblíbené Hanácké a Znojemské nádobí hliněné. Zvlášt
ním tvarem a pestrými malbami vyznamenává se hliněné zboží chorvatské, 
srbské a uherské.

Též i dálný východ proslavil se svými výrobky fajansovými Zvláště 
Peršané slynou již z dob dávných krásně malovanými výrobky hliněnými.
V středném věku nacházelo se největší skladiště perských výrobkův hlině
ných na ostrově Rhodu. Perská fajans jest ozdobena vkusné provedenými 
obrazy květin v modré půdě. Dle vkusu perského hotoví se nyní velmi 
krásné zboží v továrnách anglických. Turci hotoví v okolí Rusčuku a Caři- 
hradu světoznámé červené a černé dýmky hliněné. Velmi dokonalé polévané 
výrobky hliněné hotoví se též v Číně a Japonsku, tak zvláště bůžky, sošky, 
zvířata, vázy, mísy a j. v.

Pórovaté hliněné zboží, známé jmenem fajans, hotoví se z rozmanitých 
druhův hlíny naplavené. Rozeznáváť se podstatné dvojí způsob takového zboží 
a sice fa jans jem ná  nebo anglická, pak fa jans sprostá nebo vlašská.

B ílá , jemná , anglická fa jans  zove se též neprůhledným nebo polo porcu
lánem. Hotoví se z hlíny plastické, bílé, velmi tvořitebné. V Anglii užívá 
se zvláště hlíny, vyskytující se v hrabstvích Staffordshire-u, Cornwallu a De
vonu, kteráž vyniká nad jiné svou čistotou a velkou tvořitebnosti. Hlína 
míchá se též s křidou, živcem a křemenem, aby lépe pálením se šlehala. 
Hlína plaví se s dostatek, ostatní součásti, jež k těstu se přičiňují, rozměl
ňují se o sobě a plaví se. Jednotlivé látky míchají se po té, směs tato lisuje 
se a vysušuje se pak na vzduchu. Směs taková rozeznává se od směsi 
porculánové zvláště svou tvořitebnosti. Formování děje se na kruhu. Nádoby 
zformované vysušují se opatrně a pálí se pak v pecech zvláštní úpravy. Peci, 
nejčastěji válcovité, vyhřívají se šesti až dvanácti nístěji, dokola postavenými.
V peci, v níž vypaluje se fajans, udržuje se mnohem slabší žár nežli v peci 
porculánové, jelikož nepálí se zboží fajansové do té míry, až jednotlivé části 
směsi sesklovatí na látku hutnou, nýbrž dostačí již žár, jímž částečky směsi 
se šlehají na hmotu s dostatek pevnou. V téže peci zboží se přežahuje 
a vypaluje do čista. V Anglii a jinde , hotoví se jemná fajans zhusta v týchž 
závodech, kde vyrábí se jemná kamenina; oba druhy hliněného zboží vypa
lují se pak v týchž pecech. Pálení děje se dvakráte. Sprvu vypaluje se 
těsto žárem asi 1 0 0 ° Wdg. na biskvit; pak polévá se, polévané zboží vypa
luje se horkem mírným do čista; glazura roztéká se již teplotou 2 0  až 30° 
žároměru Wedgwoodova. Polévání biskvitu děje se za dvojím účelem, jednak 
zabraňuje se glazurou vssávání kapalin dovnitř hmoty pórovaté, jednak za 
krývá se jí i zpodek, nevypaluje-li se do běla. Glazura neprůhledná nachází 
se toliko na nejlepší fájansi, kteráž do běla se vypaluje; bílá neprůhledná 
glazura pokrývá biskvit různě sbarvený; oba druhy glazury drží více neb 
méně kysličníku olovnatého. Průhledná glazura skládá se ze směsi minia,
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křemene, hlíny, salnytru, bóraksu a sódy ; někdy přičiňuje se ku směsi této 
šmolky nebo cafry, aby vypalovala se na sklo bezbarevné. Čím vyšší jest te 
plota, jíž fajans se vypaluje na biskvit, tím méně kysličníku olovnatého brává 
se ku glazuře; taková glazura jest pak arciť tvrdší a stálejší v proměnách 
teploty. Jednotlivé součásti směsi míchají se v kaši řídkou, jíž biskvit se 
polévá. Fajans nepolévaná i polévaná vypaluje se v uzavřených pouzdrech 
z ohnivzdorné směsi. Jelikož rozlévá se glazura již nižší teplotou, proto 
možná vypalovati v témž pouzdře více předmětů současně, aniž by bylo 
třeba obávati se, že zboží pálením se zkroutí, zohýbá anebo vespolek slepí. 
Ve stěnách pouzder jest zaděláno více troj- nebo čtverhranných kolíčků 
z pálené hlíny, na kteréž nádoby se kladou; obyčejně spočívá dolejší kraj 
nádoby asi na třech kolíčkách. Po vypálení pozoruje se, že má každý před
mět na zpodném kraji asi tři mělké žlábky, což jsou ona místa, jimiž spo
číval předmět v kadlubu na kolíčkách, jichž ostré hrany vtlačily se do změklé 
glazury. Talíře fajansové jsou všudež glazurou opatřeny, v glazuře této lze 
spatřiti na dolejší straně asi tři body, t. j. ona místa, která ležela na ko
líčkách v kadlubu; talíře porculánové prosvítají proti světlu, což fajans nikdy 
nečiní, mimo to postrádá glazury jich zpodný, obyčejně zvýšený kraj, pročež 
jest drsný. Do téhož pouzdra klade se zhusta nad sebe velký počet před
mětů, posléze uzavírá se každý kadlub zvláště. Vnitřná stěna kadlubu bývá 
natřena směsí glazurovou, aby nacházely se jednotlivé předměty při vypa
lování ustavičně v parách kysličníku olovnatého, čímž získá se lesklejší 
glazury.

Pec fajansová vytápí se dřívím nebo uhlím. Postup výpalu posuzuje 
se podle vlastností třepů fajansových, složených ve zvláštních pouzdrech; 
občas vybírají se tyto třepy, aby seznalo se, jest-li žár v peci dostatečný 
k vypálení zboží. Když výpal jest dokončen, zavře se pec a chladí se; pak 
zboží z peci se vybírá. Dálo-li se formování bedlivě, dostane se téměř vždycky 
zboží pěkné, prosté vad, poněvadž směs fajansová při výpalu neměkne, tudíž 
nádoby fajansové nikdy pálením se neskrucují.

čistá, bílá fajans, jejížto glazura jest s dostatek tvrdá a prosta trhlin, 
jest zboží velmi vkusné a oblíbené, než přes to nevyrovná se porculánu, 
ana nesnáší proměn teploty, pukajíc v glazuře své přečasto. Trhlinami 
v glazuře vnikají do vnitř různé kapaliny, čímž zboží takové v brzce se 
zašpiní a pak jest velmi ohyzdné, ano nelze je špíny zbaviti. Yelmi zhusta 
bývá glazura jemné fajansi příliš měkká, pročež snadno zdrápe se náčiním 
ocelovým a tak neúhlednou se stává.

Fajans zřídka se maluje anebo jinak zdobí. Příčinu toho sluší bledati 
jednak v křehkosti tohoto zboží, jednak též v jeho láci. Malovaný fajans 
sloužil toliko v dobách, kdy byl porculán vzácností a i tenkráte užívalo se 
jeho více k vyšperkování domácnosti nežli ke skutečné potřebě. Za to 
shledává se zhusta nádobí fajansové, ozdobené obrazy, jež na zboží tomto 
se vytiskly; potiskováním docílí se na zboží takovém ozdob nejlacinějších. 
Výkres, vyleptaný nebo vyrytý na desce ocelové nebo měděné, natírá se 
barvou, zadělanou s pokostem lněným, otiskuje se na tenký, měkký papír; 
papír tento tiskne se houbou na biskvit, načež staví se tento do vody, 
v níž papír se rozmočí a výkres zůstává na biskvitu přilepen. Biskvit po
tisknutý pálí se, aby utkvěly na něm barvy pevněji, polévá a dopaluje se. 
Zhusta barví se též nálevem (franc. Engobej). Barvy rozdělají se s kaší z mastné 
h líny; načež povléká se nádobí touto směsí buď vně bud uvnitř. K malo
vání fajansi pod glazurou slouží tytéž sloučeniny, jakých užívá se k ma
lování porculánu na glazuře. V Anglii jest velmi oblíbena fajans barvy na
chové, růžové nebo karafijátové. K malování tomuto slouží barva, nazvaná 
pink-colour (karafijátová). Barvy této dobývá se pálením směsi ze 1 0 0  č.
cínového popele, 34 č. křídy, 3 až 4 č. chrómanu draselnatého, 5 č. kře
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mene a 1 č. kysličníku hlinitého; směs pálená plaví se ve velmi zředěné 
kyselině solné.

Nemálo oblíbená ozdoba na jemnější fajansi jest nádech kovový nebo 
lystr (franc. Lustre), t. j. velmi teninká vrstva lesku kovového, jíž dobude se, 
natře-li se na nádobí řídký roztok kovu, načež pálí se v parách odkysličivých; 
jedním pálením obdrží se stkvělá vrstva kovová, jíž netřeba po té leštit. 
Nádech zlatý obdrží se, natře-li se zboží směsí ze silice terpentýnové a 
zlata třáskavého, načež pálí se v mufli. Podobný jest nádech, kterýž zove 
se burgos\ lišit se od nádechu zlatého, že jest mnohem tenší a má vedle 
třpytu zlatého barvu růžovou. Nádechem tím opatřuje se zboží, ježto má 
býti malováno; malba vidí se pak v nádechu tomto zvláště krásně. Nádech 
kantharidový nebo stříbrný podobá se lesku křídel španělské mouchy. Nádech 
tento obdrží se rozkladem chloridu stříbrnatého v parách hořlavých; nádobí, 
obyčejně modře malované, natře se směsí z kysličníku vismutového a chloridu 
stříbrnatého, pak pálí se do červena v mufli, rozpálené staví se po té do 
dýmu, vystupujícího z hořícího paliva.

Podobným způsobem obdrží se nádech měděný, jaký nachází se zhusta 
na španělské fajansi a na majolikách z doby mistra Georgia; nádech tento 
vyznamenává. se hrou načervenalých a zažloutlých barev. Nádech olověný 
třpytí se v barvách duhových; obdrží se, pálí-li se zboží, mající glazuru 
olovnatou, v parách odkysličivých. Přičiní-li se ku glazuře olovnaté chlo
ridu stříbrnatého, zkoví se tento, čímž povstane nádech stříbrolesklý až 
zlatožlutý, podle množství vyloučeného stříbra. Nádech platinový tvoří se, 
pálí-li se nádobí, natřené směsí silice lavandulové s bezvodným chloridem 
platičitým.

Na anglickém zboží fajansovém spatřují se zhusta modré malby, kteréž 
znenáhla přecházejí v bílou půdu glazurovou; zdáť se, jakoby bylo zboží 
takové zboží průhledné, čímž podobá se poněkud porculánu. Angličané na
zývají tyto malby „fiowing colours“ (tekoucí barvy). Aby dostalo se takové 
malby, potiskne se zboží kysličníkem kobaltnatým, načež se polévá; zboží 
polévané vypaluje se na čisto v pouzdrech, jichž vnitřná stěna jest natřena 
smíšeninou chloridu vápenatého, chloridu olovnatého a hlíny; často staví se 
směs tato do mufle v malých kelímcích vedle zboží. V horku mění se oba 
chloridy v páry, jež činí na kysličník kobaltnatý, čímž tento poskytuje 
chloridu kobaltnatého a odtěkávaje sráží se v parách na zboží rozpáleném; 
tak barví se okraje malby bledě modře, což činí dojem, jakoby malba 
se rozplývala.

Fajans sprostá, vlašská nebo emaillovaná dělá se z hlíny ohnivzdorné, 
slinu hlinitého a vápenatého, drží v sobě zhusta 15— 25% uhličitanu vápe
natého, jenž pozbývá v nízké teplotě, v níž pálí se, pouze čásť kyseliny 
uhličité, pročež vypálené zboží vře kyselinami. Jest zemitá, pórovatá, měkká, 
neznějící a silně žlutá, pročež opatřuje se glazurou neprůzračnou (emaillem), 
sestávající z kysličníku cíničitého a olovnatého, ze žíravin a křemene. Zboží 
takové pálí se v žáru rudobílém na biskvit; po druhé pálí se s glazurou na 
čisto. V téže peci vypaluje se zároveň biskvit i na čisto; v hořejší části 
peci vypaluje se biskvit, v dolejší glazura. Pěknější zboží vypaluje se ve 
zvláštních pouzdrech. Nádob. takové puká horkem snadno ; snadněji puká 
bílá fajans nežli hnědá, zdrápe se brzo, vychází proto víc a víc z užívání. 
Velmi mnoho užívá se jí na kachle k bílým kamnům.

Kachle mají snášeti náhlé změny teploty, glazura jich nemá pukati 
horkem a nemá se odlupovati nebo drobiti. Hotovíť se obyčejně ze směsi 
bílé hlíny s pískem anebo s [ ráškem z pálených třepů kachlových. Jelikož 
jest roztažlivosť emaillu neprůhledného a biskvitu různá, stává se vždy, 
že glazura puká anebo se trhá. Jednotlivé kachle dělají se vtlačováním 
těsta hliněného do sádrových kadlubů; kachle zformované pálí se prudce na
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biskvit, polévají se silnou vrstvou glazury, držící kysličník cíničitý a pálí se 
znovu; po druhé pálí se v pouzdrech, aby se dýmem v peci nezašpinily. 
Užívá-li se déle pecí kachlových nebo porculánových, jakž zhusta jmíny 
bývají, stávají se nepříjemné pro velký počet puklin a trhlin v glazuře. 
Zřídka lze dostati kachli, kteréž snášejí dobře proměny tepla, aniž by pukaly. 
Přičiní-li se k těstu, z něhož formují se kachle, jisté množství tavidla, na př. 
skloviny draselnato-sodnaté nebo uhličitanu vápenatého, možná obdržeti 
kachli, jež nepukají. Zhusta klade se mezi biskvit a emaill teninká vrstva 
směsi sklovité, snadno roztopitelné, čímž obdrží se fajans nepukající v ohni.

Zvláštní druh fajansi jsou ozdobné, vkusně sbarvené, někdy polévané 
desky, jichž užívá se v Anglii u velikém počtu k vykládání podlahy a stěn. 
Není domu v Londýně, kdeby nebyla kuchyň nebo předsíň ozdobena na 
stěnách a na podlaze tímto zbožím hliněným. Dlažice (angl. Encaustic tiles) 
hotoví se bud z jednoho nebo z více druhů rozmanitě sbarvené, velmi peč
livě zdělané hlíny. Na desku vytlačenou z hrubšího těsta kladou se vedle 
sebe mnohonásobně sbarvené, teninké vrstvy hlíny, kteréž s podložkou svou 
pevně se spojí. Desky tyto vytlačují se bud v lisu šroubovém anebo vodném. 
Jelikož směs drží něco živce, sesklovatí částečně pálením, pročež netřeba jí 
polévati a podobá se pak kamenině. Takovými deskami hotoví se ozdobně 
vykládané podlahy. K vykládání stěn slouží desky polévané, ozdobené růz
nými kresbami (angl. Embossed tiles). Zvláštními stroji vytlačuje se v deskách 
hliněných prohloubená ozdoba, načež desky se polévají glazurou snadno roz- 
topitelnou, která vyplňuje výkresy prohloubené; místa hlubší drží vice gla
zury, pročež tvoří stíny výkresu, kdežto místa, pokrytá tenší vrstvou glazury, 
tvoří světla Desky majolikové (angl. Majolica tiles) hotoví se z bílé hlíny 
a malují se bud pod glazurou anebo v glazuře olovnaté. Takovými deskami 
vykládají se stěny i pěknější nábytek. V ozdobování podlahy a stěn malo
vanými deskami následují Angličané příkladu perského, kde dospěl tento 
způsob ozdoby nejvyššího stupně dokonalosti. Ve Španělsku nápodobí se zhusta 
v ozdobování stěn deskami různě sbarvenými způsob Maurův, jakž v nedo
stižitelné kráse spatřuje se ve ssutinách Alhambry.

V Turecku vyrábějí Dardanelly a v Persku město hrnčířské Kašan rovněž 
často ozdobné, polévané desky, jaké slouží k vykládání stěn v početných mečetách.

Dýmky hliněné nebo kolínské jsou též druhem fajansi. Dělají se z hlíny 
čisté, bilé a ohnivzdorné. Hlína zbavuje se všech hrubých přimíšenin, usuší se 
a roztluče se pak na prach, jenž nechá se odležeti. Hlína propracovaná zadělá se 
na těsto, uhněte se s dostatek, by byla tvořitebnou. Z hlíny náležitě zdělané 
vyvalují se na hladkém stole války, jež jsou na onom konci, kde má býti 
hlavička, poněkud tlustší, války nechají se pak po několik hodin na vzduchu 
oschnouti; načež vezme dělník válek, provrtá jej tlustým mosazným drátem, 
olejem natřeným, položí jej pak i s drátem do mosazného kadlubu, slože
ného ze dvou částí, jenž jest olejem natřen. Kadlub se uzavře, čímž vytlačí 
se nadbytek hlíny; hlavička vyhloubí se želízkem kuželovitým, obruba její 
se srovná, drát se vytáhne, dýmka vyndá se z kadlubu, suší se na prknech 
v topené místnosti a pálí se ve zvláštní peci v pouzdrech. Do jednoho 
pouzdra klade se velký počet dýmek na jednou; prostor mezi jednotlivými 
dýmkami vyplní se prachem z mletých třepů hliněných, aby dýmky byly se 
všech stran podepřeny. Též slouží k vypalování dýmek malé pícky, v nichž 
vypalují se dýmky bez kadlubů; dýmky staví se kolem sloupu uprostřed 
peci a chrání se před kouřem papírovým, hlinou natřeným stropem; topí-li 
se v peci, shoří papír, zanechávaje po sobě ochrannou vrstvu hlíny. V prů
běhu 14 až 16 hodin bývají dýmky s dostatek vypáleny. Vypálené dýmky 
jsou velmi pórovaté, vssávají vodu a lepí se proto na rty; aby zbavily se 
pórovatosti, potírají se na konci smíšeninou z vosku, mýdla a gumy, anebo 
polévají se snadno roztopitelným sklem olovnatým.
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Dýmky červené nebo turecké dělají se z hlíny velmi jemné, jež drží 
kysličník železitý a vypaluje se do červena, zhusta hotoví se z bolusu; 
zformované dýmky pálí se bez polevu; u nás nápodobí se z hlíny obyčejné, 
jež barví se na červeno.

Dýmky uherské neb Štávnické hotoví se ze směsi, vypalující se do hnědá. 
Dýmky tyto nevssávají do sebe kapalin, any jsou v lomu hutné, pročež nále
žejí ku kamenině, kdežto dýmky turecké sluší vřaditi k obyčejnému hlině
nému zboží.

Nejsprostší druh fajansi jest obyčejné zboží hrnčířské; záležíť při něm 
hlavně na láci, ano má nahražovati obecenstvu méně zámožnému lepší druhy 
hliněného zboží a nádobí kovové. Má býf trvanlivé, má snášeti dobře pro
měny tepla a má hoditi se k přípravě pokrmů a k uschovávání kapalin. 
Zboží toto jest vždy sbarvené, zhusta jest hnědé nebo rudé, jinak bývá též 
bělavé, Zažloutlé ano i černé. Má-li glazuru, jest , olovnatá, zhusta
sbarvená, velmi měkká a snadno roztopitelná.

Hotovíť se z hlíny, kteráž jest právě na snadě, bucřto z hlíny hrnčířské 
nebo ze slinu hlinitého. Hlína hrnčířská, obyčejně tmavohnědá, bývá příliš 
mastná, pročež míchá se s pískem, křidou, křemenem nebo popelem čerrio- 
uhelným. Aby byla tvořitebnější, vykopává se a zvlažuje se ve vyzděné 
jámě vodou, přehazuje se po té lopatou a promíchává se s dostatek, načež 
nechává se zhusta přes celou zimu odležet. Hlína s dostatek plastická krájí se 
pak zhusta srpem nebo drátem na tenké vrstvy, z nichž vybírají se kamínky 
a jiné podobné lá tky ; pak promíchává a hněte se, až jest náležitě tvořitebna.

Z hlíny dostatečně připravené zdělává se rozmanité nádobí budto na 
kruhu hrnčířském anebo v kadlubech vymazaných olejem, aby hlína k jich 
stěnám se nelepila. Nádobí zformované suší se opatrně na dřevěných pod
stavcích v dílně, na slunci nebo u peci a polévá se pak. Glazura jest vždy 
olovnatá a průhledná; bud jest sbarvena náhodou aneb zúmyslně. Pod gla
zurou spatřuje se pak barva vypálené hlíny. Aby bylo zboží hrnčířské laci
nější, polévá se glazurou snadno roztopitelnou ve sklo hlinito-olovnaté. Gla
zura hotoví se nejčastěji pálením směsi z leštěnce olověného ( , ruda
glazurová) a jílu nebo písku. Látky rozemílají ge v mlýnku glazurovém, mí
chají se a rozdělávají se s vodou na řídkou kaši, kterou polévá se zboží su
šené. Pálením upraží se leštěnec olověný, síra prchá co kysličník siřičitý ; 
kysličník olovnatý, jenž takto se vytvoří, slučuje se s kyselinou křemičitou a 
kysličníkem hlinitým na lesklé sklo, jež vyplňuje v hlíně pálené na povrchu 
veškeré póry, pročež nepropouští zboží vypálené kapalin; zhusta bývá glazura 
sbarvena kysličníkem železitým. Zboží hrnčířské bývá též zhusta, ač pohříchu 
velmi nevkusně malované. Lepší druhy zboží takového malují se toliko ve 
glazuře, špatnější též pod glazurou. K malování slouží laciné barvy nerostné, 
na př. na modro cafra nebo šmolka, na červeno zelená skalice, na žluto surma, 
na zeleno popel měděný anebo okuje měděné, na černo burel a na bílo popel 
cínový. Do barvy, rozdělané v řídkou kaši, smáčí se štětec, jímž natírá se 
po té zboží na příslušných místech, anebo polévají se nádoby touto kaší. Pod 
glazurou maluje se nádobí na vzduchu sušené, načež se polévá a pálí ; nádobí 
glazurou opatřené maluje se, načež znovu se pálí.

Zhusta stává se, že drží glazura v sobě volný kysličník olovnatý, 
kterýž snadno rozpouští se v kyselých nebo mastných pokrmech. Tak činí 
vždy při nízké teplotě vypálená glazura, ku které vzalo se mnoho leštěnce 
olověného. Nejlepší zboží hliněné jest vypáleno za teploty poměrně vysoké, 
kterouž roztěká se úplně glazura, držící málo kysličníku olovnatého. Zboží 
hrnčířské s dostatek vypálené jest tvrdé a jasné znějící; kyselé pokrmy ne
ubírají jemu kysličníku olovnatého, pročež možná užívati zboží tohoto beze 
vší obavy před otrávením.
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Zřídka opatřuje se zboží hrnčířské glazurou neškodnou, prostou kyslič
níku olovnatého. Veškeré směsi ku glazurám olova prostým roztápějí se 
teprve horkem vysokým, jakéž toliko nesnadno lze docíliti v obyčejné peci 
hrnčířské; zboží povlečené glazurou takovou jest pak arciť dražší. Následu
jící směsi ku glazurám olova prostým slouží nejčastěji: 5 č. pálené sody a 
9 č. písku křemenného roztopí se, sklo sodnaté rozemele se a prášek tento rozdělá 
se ve vodě v řídkou kapalinu, jíž zboží se polévá; anebo: 8  č. pálené sódy, 
7 č. písku a 1 č. hlíny roztopí se ve sklo, s nímž podobně se nakládá; zhusta 
užívá se k témuž účelu strusky z vysokých pecí, směsi z vodného skla a 
bóraksu nebo směsi z vodného skla, bóraksu a páleného vápna a j. v.

V Čechách a Německu užívá se zhusta hnědého, velmi tvrdého hlině
ného zboží, jehož glazura, olova prostá, nerýpá se nožem nebo vidličkou. 
Takové zboží hliněné vyváží se na př. z Valdenburku a slezské Bole
slavi. Zboží toto nenáleží do téže skupiny co obyčejné zboží hrnčířské, 
neboť jest v lomu hutné, nevssává kapalin, tudíž dlužno je vřaditi mezi 
kameninu. U nás napodobuje se zhusta z hlíny, vypalující se do hnědá a 
opatřuje se glazurou měkkou, olovnatou.

Polévané zboží hliněné vypaluje se v peci dlouhé, mající podobu obdél
níku; topení jest odděleno od nádobí zídkou, v níž nachází se mnoho otvorů, 
jimiž šlehá plamen do peci. Nádobí sází se do peci v ten způsob, aby nej
větší a nejtlustší přišlo do nejprudšího ohně. Jednotlivé nádoby kladou se 
tak na sebe, aby na málo místech se dotýkaly, čímž zabraňuje se slévání 
jednotlivých předmětů. Zhusta smývá se glazura houbou se všech míst,
kterými mají spočívati nádoby bud na sobě bud na dně peci; tak stává se, 
že slepují se nádoby i při prudším pálení toliko na málo místech. Jestli pec 
naplněna, zazdí se otvor, jímž nádobí do peci se sázelo, rozdělá'se mírný
oheň, jenž ztužuje se ponenáhlu, až zboží jest řeřavé, pak umírní se zase 
a vyhasí se posléze. Pálení trvá od nakládání nádobí do vychladnutí a vyn
dávání jeho as tři dny. Mnohé nádoby nepolévají se, jako donice nebo
květníky, roury trativodné a j. v.

V některých krajinách teplejších užívají nepoléváných nádob hliněných 
k schovávání látek, aby se ochladily, zvláště k schovávání vody, vína a 
másla. Takové nádoby mají podobu lahví nebo džbánů, stěny jich jsou 
velmi pórovaté. Připravují se z plastické hlíny, ku které přičiňuje se prášku 
uhelného. Pálí-li se nádoby z této směsi zcela mírně, spaluje se uhlí, čímž 
vznikají uvnitř stěn póry. Též míchá se hlína se solí kuchyňskou, ježto
vyluhuje se vodou z nádoby skrovně vypálené, čímž docílí se náležitá póro- 
vatosť. Naplní-li se nádoby takové vodou, protéká stěnami a vypařuje se, 
ubírajíc kapalině ostatní teplo, čím,ž ji udržuje náležitě čerstvou; tak ochladí 
se kapalina asi o 5—8° C. Chladiče tyto byly tuším nejdříve známy ve vý
chodně Indii, kdež dosud hotoví se v Bengalsku z bahna řeky Gangesu. 
Arabové zavedli je ve Španělsku, kdež šlovou A l k a r a z z a s ; užíváť se jich 
v horkých krajinách, kdež jsou obyvatelstvu velkým dobrodiním.

Strojené kameny. Staré památky Assyrských, Babylonských, Egypťanů 
a Féničanů dosvědčují, že již v nepamětnýčh dobách hotovily se. cihly a jiné 
strojené- kameny. V rozvalinách Ninive a Babylonu, v ssutinách Théb nalé
zají se cihly pálené i nepálené, glazurované a bez glazury; dosud šlovou 
cihly pouze na vzduchu sušené cihlami egyptskými. Faraónové egyptští vyzna
menávali se zvláště zálibou svou ve stavbách. Na zdech chrámů a palácův 
egyptských jsou obrazy, jimiž oslavují se slavné skutky faraónův. Židé, 
klesnuvší v těžkou porobu, sloužili Egypťanům při stavbě ohromných budov. 
Obr. 1 1 1 . představuje Židy, dělající pod dozorem hlídačů egyptských cihly. 
Y podzemných chodbách a komnatách thebských nalézá se nesčíslné množství
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předmětův hliněných, kteréž svědčí o zna
menité výši, k jakéž dospěli dřevní obyva
telé Egypta u vzdělávání hlíny. Yidímeť tam 
malé rourky, zdobené emaillem sbarveným, 
bud modrým bud červeným; vidímeť tu 
krásně emaillované a malované zboží hliněné, 
vázjv sochy z fajansi a j. v. Nynější obyva
telé Egypta užívají cihel a dlažic ze staro
bylých rozvalin co staviva; ano i boháči 
egyptští vyhledávají tyto pozůstatky dřevné 
umělosti prabydlitelů Egypta před výrobky 
nynější doby.

Slavné město Trója, Homerem opěvané, 
bylo z cihel stavěno. Řekové hotovili cihly 
povrchu čtyř (tetradoxon) nebo pěti dlaní. 
Kímané stavěli již v nejdávnějších dobách, 
jakož tomu dosvědčují rozvaliny římských 
staveb. V středověku sloužily cihly více 
k stavbám soukromým, veřejné budovy a 
chrámy stavěly se z tesaného kamene.

Strojené kameny jsou náhradou za ka
meny přirozené, hledíť se tudíž při nich 
nejvíce na láci, na tvrdosť a pevnosť, leh- 
kosť, stálosť na vzduchu a ve vlhku a na 
vzdělávatelnosť snadnou. Ye stavitelství užívá 
se nyní hlavně jen kamenů pálených, jimž 
dává se podoba dle jich zvláštního účelu. 
Rozeznávajíť se cihly, tašky, dlažice, kle- 
náky, háky, žlabovice, prejzy, kolísky, cihly 
duté, cihly lehké a terrakotty.

K hotovení cihel, tašek, dlažic a j .  v. 
béře se obyčejně hlína, jakáž se nalézá 
blíže místa, kde se staví; nehledí se v té 
míře k jejímu složení jako při hotovení ušlech
tilejšího zboží..hliněného. Nemá-li hlína vlast
ností v té příčině zvláště potřebných, na
bývá jich náležitým vzděláváním. Když známo 
více ložišť hlíny, vybírá se hlína ohni
vzdornější. Hlína, která drží mnoho váp
na, vypaluje se snadněji a laciněji, ana jest 
spotřeba paliva skrovnější; cihly takové ne
jsou však pevné, snadno vlhnou a rozpadá
vají se po té. Slída, úlomky živce, kyslič
ník a fosforečnan železitý, zbytky rostlinné 
nejsou k újmě, když v hlíně nepřevládají; 
při pálení působí co tavidla, čímž jednotlivé 
částečky hlíny lépe se šlehají a kameny 
nabývají větší pevnosti. Jestliže v hlíně jsou 
vtroušeny větší kusy vápence, sádrovce nebo 
kamínky křemenné, třeba hlínu zbaviti do
konale těchto velice škodlivých látek. Ne- 
stane-li se tak, pukají cihly při pálení v peci 
(drží-li kousky křemene) anebo později ve 
zdi (drží-li kousky vápence a sádrovce, kte
réž ze vzduchu přibírají vlhkosť a kyselinu

Obr. 111.

Židé dělají cihly pod dozorem egyptských 
hlídačů.

f
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uhličitou, čím pak nabývají většího objemu, tak že cihly pukají). Též kousky 
kyzu železného třeba z hlíny odstraniti, poněvadž tento ve vypálených cihlách 
mění se v zelenou skalici, ježto vyvětrává, čímž cihly se drobí a rozpadávají.

Hlína vykopává se nejčastěji v létě nebo na podzim, poněvadž jest sušší, 
tudíž i lehčí. Z vykopané hlíny srovnávají se hromádky nízké, kteréž ostavují 
se činění vzduchu a teploty, aby hlína dokonale zvětrala a tvořitebnější se 
stala; zvláště s úžitkem jest, promrzla-li hlína, poněvadž nechá se pak snadněji 
hnísti. Aby zvětrávání hlíny se zrychlilo, zadělává se do jam asi 4 stopy hlubo
kých a polévá se do té míry vodou, aby tato nad ní stá la ; když hlína do sebe 
vodu vssála, dolévá se. Změklá hlína prošlapuje se na šlapadle z prken 
zbitém a nevysokým krajem opatřeném. Na podlaze šlapadla rozestře se 
vrstva hlíny, tato pak prošlapuje se a tvrdší předměty bedlivě se vybírají; 
časem se hlína přehazuje a vodou polévá. Na prvou vrstvu přijde vrstva druhá, 
na tuto třetí atd., až jest hromada hlíny v té míře vysoka, že nelze jí více s pro
spěchem prošlapávati. Prošlapáváním činí se hlína k formování způsobilejší. 
Mastná hlína prošlapuje se s hlinou písčitou, čímž stává se sušší. Hlína suchá, 
málo tvořitebná, plaví se sprvu, by zbavila se písku, tak stává se způsobi
lejší k hotovení cihel. K tomu konci rozdělá se hlína s vodou v žumpě na 
řídkou kaši, tato nechá se ustátí, by hrubší částky se usadily, pak pumpuje 
se kalná kapalina do žumpy druhé, kde usazují se z ní jemnější částečky; 
z prvé žumpy odstraní se pak písčitá sedlina, načež práce se opakuje, 
často užívá se k tomu účelu též dokonalejších strojů- k plavení. Hlína 
míchá se zhusta s práškem koksovým a s popelem; tak činí se v Londýně.

Hnětení hlíny velice zrychluje a usnadňuje se, užívá-li se strojů. Tak 
dává se hlína do truhly, jejížto stěny jsou opatřeny četnými dírkami; hlína 
tlačí se pístem skrze stěny, toliko hrubé přimíšeniny zůstávají uvnitř truhly. 
Plavení hlíny provádí se v stroji Henschlově. Tento sestává z díže dřevěné, 
uvnitř kteréhožto obíhá mísící stroj. Díže naplní se hlinou, tato rozmělňuje 
se za stálého přítoku vody v kaši řídkou, kteráž pouští se sítem zvláštním; 
kamínky zůstávají na sítě.

Formování cihel děje se bud rukou neb na strojích. U nás hotoví se 
cihly 111/2 palce zdélí, 5% palce zšíří a 21,/2 palce ztlouští; jedna cihla 
váží obyčejně 10V4 libry; osm cihel s maltou vyplňují ve zdi jednu krychlo
vou stopu. Pro to bývá rámec dřevěný nebo litinový, ve kterémž cihly se 
formují, 17% palce zdélí a 2% palce zšíří, jelikož sluší míti zřetel k tomu, 
že smršťují se cihly značně sušením a pálením.

Formování pak provádí se následovně: Dělník vyválí kus prohnětené 
hlíny na mokrém stole a mrští jí vší silou do rámu vodou zavlaženého a před 
ním na prkénku položeného; na to hlínu do všech koutů rámu vtlačuje, 
shrnovačkou urovná po té povrch cihly jedním tahem přes rámec. Rámec 
s cihlou odnáší jiný dělník na prkénku do kolny, jejížto půda pískem posypána 
jest, pak cihlu z rámce vyklopí a odnáší jej opět do dílny, kde se cihly 
formují. Na půdě kolny řadí se cihly, až tato jest pokryta; nechávají se tu 
po několik dní, až poněkud oschly; pak staví se do hraniček na vysokou 
hranu, obyčejně o třech křížem na sebe, v ten způsob, aby vzduch obí- 
hati mohl. V hraničkách zůstávají 14 dní až 4 neděle, až náležitě vyschly. 
Cvičený dělník udělá denně 1500 až 2000 cihel.

Mnohem rychleji a laciněji provádí se formování cihel rozmanitými 
stroji. Hlína lisuje se v dlouhý pruh, mající šířku a tloušť cihly; tento 
pruh krájí se pak noži v kusy zdélí cihly. Stroj k formování většího počtu 
cihel vidí se na obr. 112. Stroj tento sestává z litinového válce, v němž 
hněte se hlína; hlína vytlačuje se zdola třemi prostrannými otvory, z nichž 
každý rozdělen jest ostřími ve čtyry oddělení; před každým otvorem nachází 
se prkénko. Jak mile nachází se v hranolovité pruhy vytlačená hlína na 
prkénku, vykrojí ž ní dělník rámcem, v němžto jsou nataženy tři, čtyři a



i vice drátů stejně od sebe vzdálených, jedním rázem dvanáct, šestnáct nebo 
více cihel. V některých strojích lisují se cihly silným tlakem z vysušené 
hlíny; tyto cihly jsou hutnější a pevnější cihel jinak zhotovených.

Peci cihlářské. 365

Obr. 113. a 114. Cihlářská pec trojpatrová.

Stálé peci cihlářské topí se buci dřívím bud uhlím kamenným, hnědým 
nebo rašelinou. Y obrazci 113. a 114. vidíme pec trojpatrovou, zařízenou na 
topení dřívím. Každé patro A, Ba Cmá své zvláštní topení. Nístěj D
naplní se dřívím, plamen šlehá otvory v prolomené zdi do peci A, v nížto 
jsou vysušené • cihly narovnány, a odtud otvory v klenutí do nístěje do 
něhož vede otvor G, dvířkami uzavřený, zplodiny hoření ubírají se prolome
nou zdí I  znenáhla do nejvyššího patra C. Žár v peci spravuje se komínem

Obr. 112. Stroj k formování cihel.

Cihly vysušují se znenáhla v kolnách. Někdy užívá se k stavbám cihel 
nepálených, vepřovic, kteréž však snadno se rozpadávají ve vlhku. Pročež 
pálí se cihly vysušené, což děje se budto ve zvláštních pecech cihlářských, 
jež jsou nahoře bud klenuty bud otevřeny, nebo pálí se v cihelnách polných.
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N, kterýž staví se vyšší nebo nižší, jakž toho potřeba vymáhá. Y obr. 114. 
vidí se kolmý průřez peci dle užší strany. Y peci takové stává se značná 
úspora paliva.

Obr. 115. Cihlářská pec otevřená. Obr. 117. Svrstvení cihel v peci.

V obr. 115. vidíme v kolmém průřezu dle užší strany jinou pec zaří
zenou na topení dřívím. Pec tato vytápí se třemi plamenníky, z nichžto p 
jest prostředný. V plamennících není roštu, shora jsou překlenuty řadou 
oblouků 0, O, O, tvořících klenutí prolomené, jímžto dělí se plamen prvé

nežli přichází do peci otevřené B B . 
Cihly staví se na obloucích 0, O, O 
na vyšší hranu ve vrstvách střídavých, 
křížem jdoucích, aby plamen prochá- 
zeti mohl. By užilo se s dostatek tepla 
této peci, narovnávají se cihly vysoko 
nad pec. Ztráta tepla bývá v této peci 
veliká; jelikož však cihly snadno do peci 
se zasazují a z ní vyndávají, užívá 
se jí častěji. Slouží-li kamenné uhlí 
co topivo, dává se pecem podoba obr. 
116. Pec tato jest shora překlenuta. 
Cihly staví se na prolomenou půdu CC 
ve vrstvách v obr. 117 naznačených, 
aby zplodiny hoření z plamenňíku D  
volně mezi cihlami procházeti mohly.

Zhusta pálí se cihly zároveň s váp
nem. Na obr. 118 vidíme kolmý prů

řez peci, které se užívá v tom případě.- Půda peci A  vyklene se z vápence, 
na tuto kladou se cihly sušené. Pec vytápí se šesti plamenníky; na obrazci 
vidí se tři plamenníky a pod těmito popelníky F F ;  plamenníky jsou oddě
leny zděmi čr, G. Tah spravuje se komínem 5 , a otvory v klenutí CC.

Někdy děje se pálení již na polích za tím účelem, by zhotovily se 
cihly při samém staveništi. Pálí se v nich velké množství cihel najednou, 
na př. až 500.000 a více, avšak nerovně. Cihly staví ,se v milíře, v nichž 
nechají se kanály, jimiž mají obíhati zplodiny hoření. Milíř pokryje se 
drnem nebo hlinou, v nížto nechávají se otvory, jimiž odchází kouř. Takové 
milíře topí se rašelinou nebo dřívím. Když má se užiti kamenného uhlí 
k vypalování cihel, zdělají se milíře následovně: Na každou vrstvu cihel 
přichází vrstva rozdrobeného uhlí kamenného, na to opět vrstva cihel, pak 
zase uhlí atd. Ve vrstvách těchto nechávají se úzké kanály, aby mohly 
zplodiny hoření volně kolem cihel obcházeti. Milíř takový pokrývá se drnem 

$

Obr. 118. Pec k páleni cihel i vápna.
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neb hlinou. Hodí-li .se do peci nejvíce rozpálené zelené větve olšové, sbarví 
se cihly na Šedo.

K pálení cihel užívá se též pecí na dílo ustavičné, čímž docílí se 
značná úspora paliva.

Pálením ztrácejí cihly asi čtvrtinu své váhy původné a stávají se o 4 
—5°/0 k ra tš í; rovněž nabývají barvy červené, kteráž jest tím tmavější, čím 
více kysličníku železitého v hlíně se nachází. Pálené cihly jsou velmi dirko- 
vité, zemité, jasně znějící, nestejnorodné, obyčejně červené kysličníkem železi- 
tým a nepukají ve vodě. Někdy cihly pálením sesklovatí, mají pak zhusta barvu 
nazelenalou nebo hnědou a nevssávají vody, pročež hodí se k dláždění; takové 
cihly šlovou kabřince; užíváť se jich zvláště v Hollandsku, kdež nedostává se 
kamene přirozeného. Někdy polévají se cihly, aby nevssávaly vody a nepu
kaly; tyto cihly jsou však drahé.

Cihly duté sloužívaly již za starodávna ku zdění klenutí, aby dostalo 
se klenutí pevného a lehkého. Cihly duté žádají méně hlíny, dělají se rychleji, 
vysychají lépe, vypalují se skrovnějším horkem a zdě z nich zdělané schnou 
rychleji. Nyní vytlačují se na strojích v podobě obyčejné, ale jsou v nich 
kanálky podélné, někdy příčné.

Cihly lehké, houbovité, na vodě plovoucí, byly již Římanům známy. Nyní 
dělají se z hlíny infusoriové, sestávající z křemenitých krunýřkův jednobuněčných 
řas, kteréž tvoří v některých místech rozsáhlá ložiska (u Bíliny, Berlína, 
v Hanovru a j. v.). Váha jich činí jen V6 váhy cihel obecných, pročež plují 
na vodě jako korek, potáhnou-li se voskem. Jsouť velice ohnivzdorný, sdě
lují skrovné teplotu a nabývají přísadou hlíny pevnosti cihel obecných. Zvláště 
způsobilé jsou k vyzdívání klenutí, komínů, jakož i ohnisek, pracháren a sklepů 
na korábech.

Když přičiní se k hlíně na cihly prášek uhelný, piliny dřevěné, tříslo, 
rašelina a j. v., dostávají se z ní cihly po vypálení velmi dirkovité a lehké, 
jelikož tyto přísady shoří; cihly tyto mají pevnost skrovnější a ve vlhku 
vyvětrávají z nich soli popelné.

Ohnivzdorné cihly mají odolati teplotám nejvyšším, sbíhajícím se v prů
myslu, jimiž roztápí se obyčejné zboží hliněné. Hotovíť se z hlíny ohnivzdorné, 
kysličníkem hlinitým a kyselinou křemičitou bohaté; hlína tato nesmí držeti 
kysličníku železitého, vápenatého a žíravin, leč v nepatrném množství. Oby
čejně strojí se z ohnivzdorné hlíny, k níž přičiňuje se prášek pálené hlíny 
(charmotte) nebo beauxitu železa prostého, písek, uhlí, koky atd. Smíšenina 
pálí se horkem mnohem větším než zboží hrnčířské, jest po vypálení žlutá 
nebo bělavá, velmi tvrdá, pevná, stálá v proměnách tepla a sdílít skrovně 
teplo. Ohnivzdorné kameny slouží k stavbě pecí na ocel a sváření železa, 
pecí cinkových, sklářských a porculánových; z ohnivzdorné hlíny dělají se 
desky, pouzdra a mufle na porculán a kameninu, trouby do komínů, křivule 
k dobývání svítiplynu, římsy k vlaským komínům, vany koupací, trouby do 
záchodů, nádoby na vodu, žlaby atd. Z Anglie přivážejí se ohnivzdorné cihly 
nazvané „Dina-Bricks“ (cihly Dinastó), kteréž pro svou trvanlivost v nejprud
ším žáru mají předné místo mezi zbožím ohnivzdorným. Tyto cihly hotoví se 
z písku křemenitého, smíšeného s 1% vápna hašeného; zformované cihly suší 
se zvolna na vzduchu a pak prudce se pálí, čímž vytvoří se něco vápenatého 
skla, jímž částečky křemenné se spojí. Cihel těch užívá se k stavbě pecí na 
ocel a k sváření železa, k stavbě pecí sklářských a porculánových atd., kdež 
vyznamenávají se svou neroztopitelností a nepatrným smršťováním.

K hotovení tašek béře se hlína co nejpečlivěji zdělaná. Forma má po
dobu obroučky železné zvýší tašky, zdéií 14— 18 palců a zšíří 6 palců. 
Obroučka měkká nebo pískem posypaná položí se na kus kůže nebo tlustého 
plátna, naplní se hlinou, přebytek hlíny se ukrojí nebo shrne a povrch tašky 
se srovná a pískem se posype, pak přitlačí se prkénko, ježto má výřez, jenž
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naplní se hlinou, která má tvořiti hák tašky. Forma s taškou překlopí se na 
prkénko, pak zvedne se pozorně forma a taška odnese se na prkénku do 
kolny, kdež položí se na lešení, aby uschla. Bedlivě vysušené tašky pálí se 
v peci obyčejně spolu s cihlami; sází se však do vyšších míst nebo pater 
peci, any se vypalují v kratší době žárem mírnějším. Dobré tašky jsou 
tenké, lehké, rovné a nevssávají vody. Někdy polévají se též tašky hrnčíř
skou glazurou rozmanitě sbarvenou. Týmž způsobem hotoví se dlažice, kle- 
náky, falcovky, římsovky různě vykrajované, aby se namáhavému osekávání 
cihel předešlo, žlaby k odvádění vody, prejzy a j. v. Trubky výrobně nebo 
trativodné hotoví se z hlíny prosté vápna. Aby byly s dostatek pórovaté, 
míchá se hlína s 1I3 písku, pak vytlačují se ve stroji železném. Stroj tento 
skládá se z bedny, kteráž naplní se hlinou, načež se uzavře. Y jedné stěně 
této bedny jsou tři nebo čtyři otvory, jimiž vytlačuje píst hlínu v podobě trubic. 
Aby se dostaly trubice o stěnách tlustších nebo slabších, o větší nebo menší 
světlosti, užívá se desek s otvory různého průměru, které šlovou prutlaěny.

Terrakotta slově každé zboží z pálené hlíny, tudíž i cihly a jiné stro
jené kameny ; v užším smyslu přísluší tento název dutému, nepolévanému, 
žlutému nebo červenému zboží z pálené hlíny, jehož se užívá k ozdobám sta
vitelským všeho druhu (na př. ozdoby v oknech a růžicích gothických, fijaly 
a věžičky, kytky, lomené oblouky, kazatelny v chrámích a j. v.). Takové 
ozdoby stavitelské byly oblíbeny již v dávných dobách. V údolí Eufratu na
cházejí se v starobylých ssutinách hliněné, různě ozdobené rakve, tabulky 
z různě sbarvené hlíny a jiné předměty, svědčící o velké dovednosti svých 
zdělavatelů. Assyrští a Egypťané, zvláště ale Řekové zdobili různě sbarvenou 
terrakottou chrámy a obydlí; stěny chrámů řeckých jsou pokryty cihlami, 
zvláštním pokostem napuštěnými anebo malovanými. Římané spravovali se 
u výrobě svých terrakott vkusem řeckým ; zvláště proslavili se pěknými vý
robky ustanovenými k poctě mrtvých. V ssutinách Pompejí nacházejí se 
vkusné popelnice, lampy, schránky na slze, sošky zvířecí a j. v. Voji řím
skými rozšířilo se užívání terrakotty do všech krajin tehdejšího světa. Po 
pádu říše římské zarazil se i u výrobě tohoto zboží hliněného po drahnou 
dobu pokrok veškerý, až teprve v středném věku vzkříšení došel v Itálii. Nej
většího užívání dostalo se pálenému zboží hliněnému v chrámích a klášteřích, 
kdež za vlivu gothického slohu a renaissance vykázáno jest páleným hliněným 
ozdobám v stavitelství předné místo. Doba nynější zůstala terrakottě přízni
vou, jelikož zboží toto vyniká lehkostí a lácí svou a připouští snadné znáso
bení uměleckých prací.

Tyglíky nebo kelímky hotoví se ze směsi, kteráž vzdoruje prudkému 
ohni, aniž by se roztopila nebo změkla, snáší dobře náhlé proměny tepla, 
a odolá posléze činění popele, v některých případech i tavidel (zvláště 
klejtu). Kelímky hessenské nebo almerodské hotoví se z 1 č. ohnivzdorné hlíny 
a l l3— 1/2 č. písku křemenitého a pálí se horkem týmž co kamenina; jsou 
pórovaté, hrubozrné a drsné, vzdorují ohni a snášejí dobře proměny teploty, 
ale nažírají se silně tajícími žíravinami a kysličníkem olovnatým. Pro svou 
dirkovatosť nehodí se k roztápění drahých kovů. Tyglíky tuhové č. Pasovské 
dělají se v Norimberce, v Hafnerzellu u Pašova a Achenrainu v Tyrolsku z l  č. 
hlíny ohnivzdorné a 3—4 č. tuhy přirozené a vysoušejí se jen silně, nevy- 
palují se. Jsou stejnorodné, hladké a úplně ohnivzdorné, nesmršťují se, 
snášejí výborně proměny tepla a působí odkysličivě, čímž hodí se zvláště 
k odkysličování a k roztápění kovů (oceli lité, stříbra a zlata). Tyglíky 
anglické dělají se v Stourbridge ze 2 č. hlíny ohnivzdorné a 1 č. koku; slouží 
zvláště k roztápění kovů, jelikož působí uhlíkem svým v kysličníky odky
sličivě. Tyglíky cf0Li'mottové sestávají z hlíny, k níž přičiňuje se písek kře
menitý, pálená hlí&T a těmto podobné látky.



Rozšíření vápna v přírodě. Vápník. Žíravé 
zeminy. Rozšíření uhličitanu vápenatého a uží
vání jeho. Vápno žíravé Pálení vápna. Hašení. 
Vápno tučné. Malta vzdušná. Vápno suché a 
hydraulické. Malta vodná. Cementy přirozené 

a strojené. — Sádra. Rpzšíření její v přírodě. Anhydrit. Pálení sádry. Užívání sádry 
k slévání. Stuk. Užívání sádry k hnojení. — Baryum a strontium.

nesčíslným počtem různých sloučenin chemických, jichž vynalézavý 
duch lidský dovedl užiti ku svým potřebám, drží zajisté vápno prvé 
místo, neboť předstihuje valně veškeré ostatní látky v příčině roz
sáhlého, velerozmanitého užívání a láce své.

Užitečné vlastnosti této látky byly známy již v nejdávnějších 
dobách, neboť již tehdy bylo jí užíváno co přísady do tmelů, jež sloužily 
k spojovaní kamenů ve zdi. Pomocí vápna stavěly se již v nepamětných 
dobách zdi takové pevnosti, že odolaly i po tisíci letech hlodavému zubu času 
a stojí nyní ještě co památky bývalé dovednosti rukou lidských. Záhy 
užívalo se vápna k bílení a ku přípravě louhův žíravých, neboť již řecký 
přírodozpytec Theofrast (žil 380—286 př. Kr.) vypravuje o lodi, kteráž se uto
pila, jelikož měla veliký náklad vápna páleného, určeného k bílení, kteréž 
náhodou přišlo s vodou ve styk a tak jí se nasytilo, že lod se ponořila.

Vápno jest sloučenina kyslíku se zvláštním bledě žlutým kovem, jenž jest 
lesku silného, tažný, na vzduchu suchém dosti stálý, ale kysličí se rychle na 
vzduchu vlhkém; kovu tomuto bylo dáno jméno vápník (Calcium). Poněvadž 
má vápno chuť louhovitou a žíravou a rozežírá mocně ústrojniny, počítalo se 
sprvu k žíravinám, jež vůbec měly se ještě na počátku tohoto století za látky:
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nerozložené, až teprvé Davy dokázal, že jsou kysličníky zvláštních velezají
mavých kovů. Vápník sám byl u větším množství připraven teprvé r. 1808, 
kdy jej vyloučil Seebeck mocným proudem galvanickým z jeho sloučenin. 
Poněvadž vápno sdílí mnohé vlastnosti se zeminami, zejmena nepatrnou roz- 
pustlivosť ve vodě a stálost v ohni, čítá se též k zeminám, činíc přechod od 
žíravin k zeminám vlastním. Podobně vápnu chovají se též baryt č. kysličník 
barnatý a strontian č. kysličník strontnatý; proto tvoří sloučeniny tyto sku
pinu látek nerostných, kteráž staví se mezi žíraviny vlastní a zeminy; látky 
tyto šlovou obecně Žíravé zeminy.

Vápno nenachází se nikdež volné; za to tím rozšířenější jsou jeho slou
čeniny s kyselinami. Nejhojnější mezi těmito sloučeninami jsou uhličitan, 
síran, fosforečnan, dusičnan a křemičitan vápenatý. Mimo to jest kysličník 
vápenatý součástí náměstkující v přemnohých nerostech; rovněž často nachází 
se co součást solí rozpuštěných ve vodách pramenitých a mineralných, pak 
v moři; dále jest stálá součást rostlin a těla zvířecího.

Nejdůležitější ze všech přirozených sloučenin vápenatých jest uhličitan 
vápenatý. Uhličitan vápenatý, čistý nebo různými látkami pomíšený, náleží 
k oněm sloučeninám, jež sobě všemohoucí příroda před jinými vyvolila k stavbě 
pevné země a jíž vykázala místa veledůležitého v oběhu látek nerostných v říších 
ústrojných. Žádná sloučenina nerostná neskládá tak mohutné a mocné spousty 
horské jako právě uhličitan vápenatý, předstihujeť v té příčině i kysličník 
hlinitý a křemičitý; jediná voda, jež nahromaděna jest v nedostižitelných hlu
binách mořských, vyniká rozšířením a množstvím svým nade všecky ostatní 
sloučeniny nerostné. Uhličitan vápenatý skládá netoliko celá pásma horská, 
jako Pyreneje, Apenniny, Juru, valnou čásť Alp, nýbrž nachází se vždycky 
v rostlinách a skládá skořepiny vajec ptačích, štíty korýšů (raků říčných a 
mořských), lastury a skořápky měkkýšů, korálové stromy polypů, kteréž vy
víjejí se v některých mořích v takovém množství, že činí plavbu nebez
pečnou.

Uhličitan vápenatý jest veledůležitý pro nerostopisce, ana žádná slou
čenina na sebe takové množštví různých tvarů nebeře jako právě tato; pro 
člověčenstvo vůbec jest látkou téměř neocenitelnou, jelikož dopouští přerůz- 
ného užívání.

Uhličitan vápenatý vyskytuje se ve dvou tvarech rozdílných; jednak 
vyskytují se hráně náležející do soustavy stejnoklonné, takový slově kalcit; 
jednak nachází se též v hřáních soustavy kosočtverečné, tento slově vápencem 
hranolovým nebo arragonitem.

Vápenec stejnoklonný nebo kalcit hraní se v tvarech, kteréž dají se 
vesměs odvoditi od klence tupého (viz obr. 120). Slavný nerostopisec fran
couzský Hauy popsal 154 rozličných brání kalcitu, kteréž v přírodě se vysky
tují a udal, že jest více tisíc takových hráni možných. Průzračné klence, 
kteréž jsou známé jménem vápence islandského, jeví památný dvojlom světla. 
Kalcit jest velmi snadno štípatelný, hutnosti 2-72.

Arragonit jest méně hojný, hranit se v šestibokých hranolech soustavy 
kosočtverečné nebo dvojčatech (v. obr. 121.), kteréž jsou též barevné a dvoj- 
lomné, mají však jinou štípatelnosf a hutnosť 2-93.

Uhličitan vápenatý poskytuje prvý známý příklad sloučeniny dvojtvárné, 
t. j. takové, která zjevuje se ve dvou krystalových tvarech, jež náležejí k roz
dílným soustavám krystalovým.

Zhusta naskytuje se uhličitan vápenatý hrubo- a jemnozrný nebo celistvý ; 
každá odrůda vápence označuje se různými jmény a má své zvláštní užívání.

Bílý zrnitý vápenec bývá značně tvrdý, bílému cukru podobný; sloužit 
již od nejstarších časů jménem mramor k pracím sochařským a řezbářským; 
nejdrahocennější jest mramor karrarský a parský. Mimo mramor sněhobílý 
zná se též obyčejnější mramor barevný, jenž jest celistvý, ano v něm nelze
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postříci ani nejmenší stopy hranění. Mramor barevný jest černý, červený, 
žlutý, zhusta též rozmanitě pruhovaný, žilkovaný nebo skvrnitý; sloužit k stav
bám, ozdobným sloupům a k vykládání stěn. Leštěním nabývá mramor velmi 
krásného vzhledu; k účelu tomu slouží pískovec, písek hlinitý, pemza, kolko- 
tár, piliny olověné smíšené s koptem. Užívání mramoru zasahuje do nepamět- 
ných dob. Řekové a Římané označovali jménem mramor každý kámen, jenž lze 
vyleštiti, proto slouly druhdy žula, porfyr, úběl a hadec mramorem. Nyní ozna
čuje se tímto jménem pouze takový kámen, který šumí, byv polit kyselinami 
a mění se pálením ve vápno žíravé. Řekové napouštěli mramor rozličnými 
barvivý, aby krásu jeho zvýšili. Totéž činí se od r. 1840 i v Itálii, kdež 
napouští se mramor rozličnými barvivý, čímž docílí se pěkná mosaika. Má-li 
se mramor napouštěti, zahřívá se, čímž snadněji vssává barviva. Eoztokem 
dusičnanu stříbrnatého barví se na černo; vřelým roztokem plísty dává se mu 
barva zelená; horký roztok karmínu barví jej na červeno; roztok auripigmentu 
ve čpavku barví jej na žluto; roztok íuchsinu způsobuje barvu nachovou. 
Úlomky mramoru slepují se roztopenou lakou lupkovou.

Celistvý, drobnozrný nebo zemitý vápenec vyskytuje se v přemnohých 
odrůdách. Nejdůležitější odrůdou jest vápenec celistvý nebo kámen vápenný. 
Hornina tato bývá zhusta zrnitá, slohu vrstevnatého a tvoří na některých 
místech vysoké a rozsáhlé hory, nikdež nemá slohu krystalovitého; nalezáť se 
ve všech vrstvách zemských v rozmanitých barvách a odrůdách, jež označují 
se zvláštními jmény. Ve vápenci vyskytují se zhusta skameněliny bud tvorů 
mořských anebo sladkovodných, někdy jest cele složen z lastur rozličných

Obr. 120. Obr. 121.

měkkýšů, slově pak vápencem lasturnatým. Takový vápenec, přebohatý roz
ličnými skamenělinami, vyskytuje se ve vrstvě chuchelské českého silurského 
útvaru, jehož svrchní pásmo jest na některých místech cele z vápenců slo
žené. Vápenec slouží co výborné stavivo, tak jest celá Paříž z něho vy
stavěna; dále užívá se jeho k pálení vápna, k dobývání kyseliny uhličité, 
k hnojení, při dobývání kovů, skla a sody atd.

Má-li vápenec sloužitř co stavivo, nesmí se drobiti účinkem mrazu; 
proto nevyhnutelné jest, aby dříve konaly se s ním různé zkoušky. Nejlépe 
jest, dají-li se úlomky vápence do nasyceného roztoku Glauberovy soli (síranu 
sodnatého); roztok ten vaří se pak asi půl hodiny, načež vytáhnou se kousky 
vápence a pověsí se nad roztokem. Po čtyřiadvaceti hodinách jsou úlomky 
vápence pokryté drobnými bílými jehličkami; pak ponoří se znovu do téhož 
roztoku, aby drobné hráně s povrchu se smyly, což se opakuje asi po pět dní. 
Vzdoruje-li vápenec mrazu, nerozpadává se; v roztoku Glauberovy soli ne
nachází se pak zrnek, lístků nebo úlomků vápenných; v případě opačném roz- 
drobují se kousky, ztrácejí své ostré hrany, což nasvědčuje tomu, že by se 
chovaly podobně i za prudšího mrazu. Podle způsobu tohoto, jenž pochází 
od Francouze Brarda, zkouší se vápenec v okolí Paříže. Týmž způsobem lze 
zkoušeti i jiné druhy staviva.

47*
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Vápenec vyskytuje se též zemitý co vápenec sražený, vápenná pěna, 
dále co vápenec deskový, jehož nejlepší odrůdou jest vápenec kamenopisný 
č. lithografický. Zhusta obsahuje vápenec různé přimíšeniny; jsouť to jednak 
součásti náměstkující (kysličník hořečnatý, manganatý, železnatý a j. v.), jednak 
též zbytky zvířecí a hlína. Vápenec, držící zbytky zvířecí, bývá tmavě sbar- 
ven a zapáchá nepříjemně, slově proto vápencem smrdutým. Drží-li vápenec 
mnoho hlíny, slově buď opukou, k teráž jest význačna pro český útvar křídový, 
anebo slínem, v němž hlína převládá.

Zvláštní odrůdou uhličitanu vápenatého jest křída. Odrůda tato tvoří 
v severné Evropě a v Anglicku mohutné skály. Křída skládá se ze samých 
drobounkých skořápek předvěkých děrkonošců (foraminifer), jež lze toiiko 
drobnohledem pozorovati. Známé jest užívání křídy ku psaní ve školách, slou
žit mimo to co bílé barvivo různými jmény; tak nazývá se Vane ďEspagne 
(běloba španělská), blanc de Meudon (běloba meudonská) atd. Křídy užívá se 
též k leštění kovů a skla. Od křídy přirozené dlužno rozeznávati křídu stro
jenou, kteráž jest stejnorodnější a jemnější. Křídy strojené dobývá se mocným 
lisováním uhličitanu vápenatého, jenž dostává se co vedlejší výrobek při do
bývání hydrátu draselnatého a sodnatého, salnytru v sadech salnytrových, 
síranu ammonatého atd.

Ačkoliv uhličitan vápenatý jest velmi nepatrně rozpustný v čisté vodě, 
jest přece velice málo pramenů známo, které by jisté množství této sloučeniny 
v sobě nedržely. Ve všech těchto pramenech a vodách nachází se rozpuštěn, 
poněvadž drží v sobě jisté množství kyseliny uhličité, jíž se rozpustlivosť jeho 
ve vodě zvyšuje. Zahřívají-li roztoky jeho anebo zůstaví-li se na vzduchu, 
vyvětrává z nich kyselina uhličitá a z roztoku vylučuje se uhličitan vápenatý 
pravidelný co sedlina nerozpustná. Totéž stává sé, přičiní-li se k vodě pra
menité několik kapek čpavku, ihned srážejí se malá zrnka krystalovitá na 
stěnách nádoby. Mnohé prameny vápenaté drží v sobě tolik této sloučeniny, 
že obalují věci do nich vložené korou vápennou. Slavné jest vřídlo Karlo
varské, tepla 59°, jež osazuje uhličitan vápenatý v podobě pevných a tvrdých, 
různě barvených vrstev vláknitého arragonitu. Sedliny takové mají někdy 
rozsáhlost znamenitou. Nezřídka jsou tvaru kulovitého, vznikly-li v kapalině, 
vroucí od ucházejícího plynu, a slepily-li se tmelem nějakým; šlovou tu hra
chovec nebo jikrovec.

Yedou-li se takové vody rourami, sráží se uhličitan vápenatý snadno 
na stěnách rour, čímž tyto brzy se zacpávají. K čištění takových rour, lahví, 
vodojemů atd., na nichž nachází se uhličitan vápenatý sražený, hodí se výborně 
kyselina solná, jíž se látka tato rychle rozpouští. Prosakují-li vápenaté vody 
rozsedlinami skal, jež tvoří jeskyně pod zemí, sráží se uhličitan vápenatý na 
stěnách a klenutí těchto, a z jednotlivých částek sražených tvoří se úhledné 
krápníky (stalaktity), kteréž visí se stropu a sahají zhusta až na půdu. Čásť 
vody spadává se stropu na půdu a tu vylučuje se uhličitan vápenatý v podobě 
vzhůru strmících, velmi různotvárných stalagmitů. Stalagmitů větších užívá se 
též jménem úběl k hotovení ozdobných prací řezbářských. Úběl tento skládá 
se ze zvlněných nažloutlých nebo nahnědlých poloprůhledných vrstev, zhusta 
bývá pěkně skvrnitý a pruhovaný, dá se velmi dobře leštiti. Úběl vápenný 
láme se ve Španělsku (Granada, Malaga), na ostrově Maltě, Sicilii a j. v.

Pochází-li tvrdosť studničné vody od uhličitanu vápenatého, třeba na- 
sytiti kyselinu uhličitou, pomocí níž jest uhličitan vápenatý rozpuštěn, a ihned 
sůl tato se sráží. Přidá-li se k takové vodě tolik vápenného mléka, pokud 
vzniká sraženina uhličitanu vápenatého, tak vyčistí se voda v krátké době. 
K témuž účelu hodí se dobře roztok sody, kteráž mění se v dvojuhličitan 
sodnatý a sráží prášek uhličitanu vápenatého.

Uhličitan vápenatý jest mimo vytknutý již ňžitek nad míru důležitý 
k vývoji a vzrůstu zvířat a rostlin. V každé ornici nachází se více nebo
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méně uhličitanu vápenatého ve vodě. uhličité rozpuštěného. Z půdy dostává 
se jemnými kořínky do stonku, do listů, květu a plodů rostliny, pak putuje 
do těla zvířete, jež užívá potravy rostlinné. Tuto béře podílu na vytvoření 
kostí, zubů, skořepin, ulit a lastur. Tělo zvířecí roste a zmáhá se pomocí 
vápna. Obrovské kostry ssavcův starších náplavů, mohutné útesy korálové 
starší a novější, bílé skály křídové na pobřeží Anglie a Francie drží vesměs 
vápno, ješto proměněno bylo činností životnou bezčetného množství vyhynu
lých tvorů v uhličitan vápenatý.

V uhličitanu vápenatém nachází se více uhlíku sestředěno nežli skrývají 
těla zvířecí, celá říše živočišná a rostlinná, veškeré uhlí a rašelina, pohřbené 
v nitru zemském; ba uhličitan vápenatý drží více uhlíku nežli jest ve ve
škeré kyselině uhličité ve vzduchu obsaženo.

Kdyby spadl veškerý uhlík obsažený v kyselině uhličité vzdušné na zemi v po
době černého uhlí, činil by kolem této vrstvu zvýší jednoho millimetru; my
sleme si dále, že by se vyloučil v okamžiku veškerý uhlík, obsažený ve zví
řatech a rostlinách, tak by povstala rovněž vrstva jeden millimetr mocná,
kteráž by zemi pokrývala. Připočteme-li k tomu i uhlík, jenž co kamenné 
nebo hnědé uhlí v útrobách zemských uložen jest, povstala by vrstva zvýší 
čtyř millimetrů, ješto by zemi pokryla, a přece jest toho uhlí více šedesáti 
billiónů centů! Uváží-li se, že drží každý cent uhličitanu vápenatého osmý
díl této váhy uhlíku, může se za to míti, ze by bylo ve vrstvě uhličitanu
vápenatého, dva a půl centimetru mocné, kteráž by celou zemi pokrývala, 
právě tolik, ne-li více uhlíku, nežli jest uvnitř země, v rostlinách, zvířatech 
a v ovzduší společně obsaženo. Kdo však zná chemické složení nerostů a 
hornin, bez rozpaků přizná se, že ono množství uhličitanu vápenatého, jež 
bylo příkladem při tomto výpočtu, neskonale nepatrné, jest proti množství 
skutečnému, na zemi a v zemi uloženému.

Nejrozsáhlejšího užívání doznává uhličitan vápenatý ve stavitelství. Slouží 
jednak v podobě vápence co kámen stavebný anebo k přípravě páleného vápna. 
O této poslední látce promluvíme obšírněji v příčině její veliké důležitosti.

Pálené vápno. Velice podivuhodné chování jeví uhličitan vápenatý, pů- 
sobí-li naň velmi prudký žár. Pálí-li se v rouře uzavřené, roztápí se a tuhne 
po vychladnutí v látku- krystalovitou, mramoru podobnou. Pálí-li se však 
v nádobě otevřené, uniká kyselina uhličitá a čistý kysličník vápenatý zbývá. 
Když pálí se vápno v rource uzavřené, vylučuje se též čásť kyseliny uhličité, 
kteráž nabývá takové rozpínavosti, že nemůže se veškerý uhličitan vápenatý 
rozložití, čásť kyseliny uhličité zůstává ve sloučenině, kteráž roztopí se tlakem 
uvolněné kyseliny uhličité. Kysličník vápenatý, kterýž vyloučí se pálením 
čistého uhličitanu vápenatého na vzduchu, slově vápno (též vápno živé, žíravé 
neb pálené). Vápno čisté jest tělo bílé, beztvárné, snadno rozdrobitelné, neroz- 
topitelné, ale vydává v bílém žáru ze sebe světlo nejvýš prudké. Chutná a 
činí žíravě. Ze vzduchu přijímá rychle kyselinu uhličitou a vodu, čímž mění 
se v sloučeninu hydrátu vápenatého s uhličitanem vápenatým (vápno rozpa- 
dalé). Jelikož činí co mocná zásada, má užívání velmi rozsáhlé; tak slouží 
k dobývání svíček stearových a palmitových, k přípravě mýdel, k čistění svíti
plynu, při dobývání skla a sody, v koželužství, k leštění, při dobývání kovů 
co přísada k vytvoření strusky atd., o čemž bude později obšírněji promluveno.

Kysličník vápenatý má velikou slučivosť s vodou, již velmi rychle po
hlcuje, čímž mocně se zahřívá (až na 300°), puchne, rozpadává se a rozsýpá 
se konečně na kyprý bílý prášek, kterýž jest toliko nepatrně žíravý, poněvadž 
nepohlcuje více většího množství vody a nezahřívá se po té. Prášek tento 
jest sloučenina kysličníku vápenatého s vodou, kteráž slově hydrát vápenatý. 
Zedníci nazývají nečistý hydrát vápenatý vápnem hašeným.. Zváží-li se vápno 
po hašení, shledává se, že mu značně na váze přibylo; příbytek na váze sluší 
přičítati vodě s kysličníkem vápenatým sloučené. Rozborem poučujeme se3
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že drží vápno hašené nebo hydrát vápenatý 25% vody. Hydrát vápenatý 
rozpouští se ve vodě cukrové však tím hojněji, Čím více cukru jest v ní. 
Rozmíchá-li se s vodou na těsto, slově kase vápenná a rozředí-li se tato 
s vodou na řídkou, bílou kapalinu, jmenuje se mléko vápenné. Procedí-li se 
toto rychle papírem prožíravým, protéká kapalina bezbarvá, čirá, chuti slabě 
louhovité, trpké a působení žíravého, kteráž jest roztok hydrátu vápenatého 
a slově voda vápenná. Tato kalí se zahřátím a přitahuje ze vzduchu rychle 
kyselinu uhličitou. Odpařuje-li se ve vzduchoprázdnu, dává malé průzračné 
krychle hydrátu vápenatého. Vápno hašené užívá se k týmž účelům jako 
vápno živé, má však ještě rozsáhlejšího užívání, jelikož béře se zhusta 11a 
místě tohoto. Tak slouží zvláště hojně k dobývání žíravin, čpavku, chlóro
vého vápna, k čistění svítiplynu, k čistění vzduchu, k máčení obilí před 
setím i mletím, k čistění šťávy řepové atd. V největším množství užívá se 
ho ve stavitelství k dělání malty.

Jelikož má vápno užívání tak rozmanité a rozsáhlé, připravuje se pále
ním rozličných odrůd přirozeného uhličitany vápenatého na veliko. Arciť 
pak jest takové vápno nečisté, lišíť se proto v mnohých vlastnostech od 
čistého kysličníku vápenatého. Vápenec, jenž hodí se k dobývání vápna, 
poznává se snadno podle svého chování ku kyselinám některým, neboť roz
pouští se v nich téměř beze zbytku, čímž roztok velmi prudce šumí, v roz
toku takovém dávají žíraviny nebo kyselina sirková bílou sraženinu. K pálení 
vápna slouží nejčastěji odrůdy vápence zrnitého, celistvého a sraženého, křída 
a skořepiny lastuří.

Pálení vápna provádí se v milířích, jamách anebo ve zvláštních pecech 
vápenických.

V milířích děje se pálení vápna následujícím způsobem. Vápenec 
vlhký, jakého nabývá se v lomě, narovná se s uhlím kamenným do hromad, 
tyto kryjí se drnem, podpálí se a plamen spravuje se tak, aby vypálil se 
celý milíř dokonale. Podobně pálí se vápenec v jamách, do nichž má vzduch přístup.

Peci vápenické, vápenice n. vápenky, mají různý tvar; rozeznávají se 
podstatně dvojí: na dílo přerušené a na dílo ustavičné.

Peci na dílo přetržené mají zařízení nejjednodušší a jsou tudíž i nej
lacinější. Peci takové jsou vejčité nebo kuželovité, shora otevřené a staví 
se ku stráním. (Viz obr. 122.) Z největších kusův vápence zdělá se klenutí 
suché, pod nímž jest oheň, ješto nad ním vyplní se pec kameny, čím výše 
vždy menšími. S počátku topí se po několik hodin mírně roštím, po té zvy
šuje se žár nenáhle dřívím, uhlím kamenným (vápenkou) nebo rašelinou. Jak
mile vyšlehuje z peci čistý, jasný plamen, mírní se horko', pec chladne, po 
té vyndá se vápno a narovná se hned zase čerstvý vápenec do vápenice.

Vápenice na dílo ustavičné jsou vždy tak zařízeny, že dole vybírá se 
vápno pálené a na hoře přikládá se -čerstvý vápenec. Pec taková nevystydne 
nikdy, pročež ušetří se mnoho paliva a vápno jest úplně stejně vypáleno. Roze- 
znávajíť se hlavně dvojí peci tohoto druhu. Jedny peci mají podobu obrá
ceného komolého kužele. Naplňují se střídavými vrstvami kamenného uhlí 
a vápence, zdola se uhlí zapaluje a horko spravuje se obyčejným způsobem. 
Když se z peci nekouří více, vyndají se z dola % veškerého vápna a shora 
naplní se pec opět uhlím a vápenným kamenem. Tak pálí se vápenec, pokud 
nevymáhá pec opravy. V pecech takových ušetří se sice palivo, dostane se 
však mnoho vápna nedopáleného.

V jiných pecech na dílo ustavičné, jež staví se zvýší 8— 10 métrů, 
hoří palivo na postranních roštích; místo, kde pálené vápno^se vyndává, na
chází se níže. Takovou pec představuje obr. 123 v průřezu. Šaca peci té jest 
obehnána dvojí zdí, dd a «<*, prostor mezi oběma zděmi jest naplněn pope
lem. Zařízení to má výhodu, že může se vnitřná zed! horkem volně roz
tahovat a mimo to lze uvnitř peci lépe různé správy před se vzíti, když
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jest zeď poškozena. Kolem zdí vnitrných nachází se p lášť; mezi pláštěm a 
šachtou jest více síní, kamž staví se vápenný kámen nebo palivo, aby se 
usušily. Kolem peci nachází se plamenníky A, jichž jest tré nebo pa te ro ; 
plamen šlehá capouchem bb do vnitř šachty. Pod roštem jsou popelníky i 
a E . Nejdříve naplní se pec až do výšky C suchým dřívím a toto se pod
pálí, čímž pec se rozehřívá. Když pec s dostatek se zahřála, topí se i na 
plamennících h a pec naplní se kameny vápennými. A do výše, kde ústí 
se capouchy by dá se vápno pálené, na to pak dává se vápenec čerstvý, až 
jest pec plna. Otvorem a vyndává se vápno pálené. V pecech takových 
pracuje se dotud ustavičně, pokud nejsou značně poškozeny. Někdy pálí se 
vápno zároveň s cihlami; peci mají k tomu účelu zvláštní úpravu, jaká na
chází se příkladně vyobrazena na straně 366.

Obr. 122. Vápenice na  dílo přetržené.

Při vápenci čistém není třeba jiné opatrnosti, než aby horka přibývalo 
nenáhle. Velmi dobře pálí se, jestli vlhký, neboť uchází s vodou i kyselina 
uhličitá snadněji. Vápence však, v nichž jest hlína a křemen, vymáhají i v po
slední době pálení horka nepříliš vysokého, sice roztopily by se křemičitany 
na sklovitou kůru, vápno přepálilo by se a nehasilo by se více. Pálením 
doznává vápenec na váze značné újmy (čistý uhličitan vápenatý 44°/0), ale 
objemu jeho neubývá valně. Pálené vápno jest pórovaté, dosti pevné a ro
zesílá se nejlépe v sudech nebo bednách uzavřených, jelikož na vzduchu 
snadno se rozpadává.

Poněvadž drží různé odrůdy vápence přirozeného zhusta uhličitan ho
řečnatý, železnatý a manganatý s větším nebo menším podílem hlíny, proto
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mívá vápno pálené velmi rozmanité vlastnosti. Podle vlastností rozeznává se 
vápno tučné, suché a hydraulické.

Vápno tučné dostává se pálením křídy, mramoru a nejčistších vápenců. 
Jest bílé, hašením velice puchne, čímž mu přibývá dva a půlkráte na objemu, 
rozpadává se v prášek, kterýž rozdělává se s vodou snadno v hustou kaši. 
V kyselině solné rozpouští se téměř beze zbytku; přiěiní-li se k roztoku 
tomuto čpavku, nedostává se sraženiny. Kolnici užívají vápna tučného k zlep
šení ornice, neboť kypří těžkou jílovou ornici, rozkládá křemičitany z ní a 
uvolňuje rozpustné sloučeniny draselnaté. Y zemi kyselé a bařinaté nasy-

Obr. 123. V ápen ice  n a  dílo u s tav ičné .

cuje kyseliny a mění škodlivé rozpustné sloučeniny hliníku a železa v ne
rozpustné ; konečně rozkládá ústrojniny a způsobuje rychlejší zetlívání zbyt- 
kův ústrojných, jestli jich v ornici nad míru obsaženo. Zhusta slouží k témuž 
účelu i uhličitan vápenatý. Se sýrem dává dobrý tmel. Mimo to slouží 
k dělání malty.

Malta vzdušná. Má-li se užiti vápna k spojování kamenů ve zdi, třeba 
aby bylo hašené. Hašení provádí se různým způsobem. Nejčastěji hází se 
vápno pálené do nádrží z prken sbitých nebo vyzděných, v nichž nachází 
se s dostatek vody. Vápno se zahřívá, rozpadává se a mění se v kaši. Kaše 
tato pouští se do jámy ( zajamujese) nebo do kádě, kteráž po té se uzavře, anebo 
užije se jí ihned ku stavbě. Rozdělává-li se vápno tučné s vodou a pískem v kaši, 
k čemuž sloužívají zhusta zvláštní stroje, dostává se , kteráž slouží již
od dob nejdávnějších k spojování staviva ve zdi. Písek přidává se proto, 
poněvadž kaše vápenná vysýchajíc na vzduchu značně se smršťuje a nena
bývá pevnosti. Po přísadě písku nesmršťuje se směs více a vysýchajíc při
jímá pevnosť kamene. Obyčejně béře se na 1 objem vápenné kaše 3, 3V2 
až 4  objemy drsného, ostrohranného písku. Tuhnutí malty děje se v ten 
způsob, že přibírá ze vzduchu kyselinu uhličitou, ježto vypuzuje z hydrátu 
vápenatého vodu, vstupujíc na její místo; proto potí se v nových staveních 
ustavičně stěny. Aby zdi rychle vyschly, třeba netoliko dostatečného pří
stupu vzduchu, nýbrž i dostatečného množství kyseliny uhličité, jejížto činění
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budiž pokud možná nenáhlé. Jinak vysvětluje se tuhnutí malty též účinky 
přilnavosti. Jako dva kusy dřeva spojují se klihem tak pevně, že trhají se 
spíše, než by pustil klih, tak i kameny spojují se maltou v celek velmi 
pevný. Mimo to tvoří se činěním vápna v kyselinu křemičitou písku též 
křemičitan vápenatý, jenž spolu s uhličitanem vápenatým nemálo přispívá 
k pevnosti malty; písku přidávají se zhusta kraví chlupy, řezanka, sláma 
lněná a t. d. Ostatně byly vysloveny o tvrdnutí malty na vzduchu náhledy 
zhusta sobě odporující, tudíž nelze pokládati tuto otázku za rozluštěnou.

Malta připravená z vápna tučného rozpadává a rozpouští se konečně 
pod vodou, pročež nehodí se k stavbám vodným; z té příčiny slově též 
maltou vzdušnou nebo větrnou.

Vápno suché dostává se pálením vápenců, jež drží větší množství uhli
čitanu hořečnatého a železnatého. Jest šedé nebo zažloutlé, zahřívá se 
nepatrně při hašení, nepuchne značně a málo mu přibývá na objemu. S vodou 
rozdělává se na těsto nepatrně tvořitebné. Rozpustí-li se v kyselině solné, 
zůstavuje zbytek, složený z větších nebo menších zrnek písku; přičiní-li se 
k roztoku tomuto čpavku, povstává sraženina hydrátu hořečnatého. Vápno 
suché snadno se rozpadává, malta z něho připravená jest špatným spojidlem, 
pročež stavitelově se jí vystříhají.

Vápno hydraulické nebo vodné tuhne rychle pod vodou. Jest obyčejně 
žluté. Při hašení nepatrně se zahřívá, nesnadno se rozpádává a málo mu 
přibývá po hašení na objemu. Pod vodou tuhne některé vápno po třech 
nebo čtyřech dnech, po měsíci stává se velmi tvrdé a není pak ve vodě více 
rozpustné; po šesti měsících rozpadává se při uhození kladivem a má lom 
lasturnatý. Některé vápno hydraulické tuhne teprve po delší době.

Vápno takové rozpouštějíc se v kyselině solné šumí málo a zanechává 
větší nebo menší zbytek, kterýž skládá se z hlíny a kyseliny křemičité. 
Obyčejně drží vápno vodné nejméně 9 —10, zhusta 20—30 setin nerozpustné, 
velmi rozptýlené hlíny. Přičiní-li se k roztoku čpavku, povstává mnoho sra
ženiny. Francouz Vicat seznal prvý pravou příčinu, proč jisté druhy vápna 
pod vodou tuhnou. Vápno takové povstává pálením vápenců, které drží 
v sobě hlínu; vápence tyto šlovou též hydraulické. Ta vápenců takových 
dobývá se hydraulického vápna v Bohosudově a Kufšteině; dílem náleží sem 
též Pražské vápno Staroměstské, jež tvrdne i ve vodě.

Drží-li vápno 10, 15 až 35 setin hlíny, stává se v témž poměru způso
bilejším k stavbám vodným. Nedrží-li vápence hlíny v sobě, dostačí, smí- 
chají-li se s jistým podílem této látky a pálí-li se po té; jediné v hlíně 
sluší tudíž hledati tyto rozdíly u vlastnotech různých druhův vápna.

Proč mění se některé vápence hlinité pálením ve vápno hydraulické, 
lze sobě vysvětliti následujícím způsobem: Ve vápenci hlinitém nacházejí se roz
ptýlené částečky hlíny t. j. křemičitanu hlinitého. Když pálí se takový vápenec, 
sloučí se čásť kyseliny křemičité s kysličníkem vápenatým na křemičitan vápenatý, 
čásť této kyseliny zůstane vázána ku kysličníku hlinitému, tvoříc zásaditý kře
mičitan hlinitý. Vápno pálené z těchto vápenců jest tudíž směsí kysličníku vápe
natého s různými křemičitany. Rozdělá-li se tato směs s vodou, slučují se s ní tyto 
křemičitany a hráně jejich tvoří mezi částečkami hydrátu vápenatého pletivo, 
čímž vzniká celek nad míru pevný a tvrdý, jenž odolá účinku říčné i moř
ské vody. Vůbec má se za to, že tvoří se v tvrdnoucím vápně hydraulickém 
vodnaté křemičitany podvojné (na př. vodnatý křemičitan vápenato -hlinitý 
jako jest nerost Prehnit). Vicat objevil dále, že 30—40 č. magnesie promění 
40 č. vápna ve vápno hydraulické. Některé vápence, držící uhličitan horeč
natý, vypalují se snadno na vápno hydraulické, proto může dolomit (přiro
zený uhličitan vápenato-hořečnatý) sloužiti ku přípravě velmi dobrého vápna 
hydraulického.

J a h n o v a  Kronika práco. Díl IV .
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Dokud nebylo známo ve Francii více ložišť vápenců hydraulických, radil 
Yicat, by připravovalo se vápno hydraulické následujícím způsobem: 4 č. 
křídy smíchají se s 1 č. hlíny, ze směsi této formují se cihly, které se 
pálí; tak obdrží se vápno, kteréž uhašené a pomíšené s 2 č. písku posky
tuje výbornou maltu vodnou. Hodíť se zvláště k stavbě stok, vodojemů, 
mostů, jezů atd.

Cementy. Obyčejná malta vzdušná hodí se pouze tehdy k stavbám vod
ným, přičiní-li se k ní cementu. Znát se již z dávných dob vlastnost jistých 
zplodin sopečných, že jich přísadou proměňuje se každé vápno tučné ve vápno 
hydraulické; tak činí na př. tras, puzzolanka a santorinka. Ku konci minu
lého věku počaly se v Anglii strojiti podobné látky z různých smíšenin. 
Prvý cement strojený připravil John Smeaton, slavný stavitel majáku eddy- 
stonského. Smeaton našel poblíže stoky bristolské hlinitý vápenec, kterýž 
dával po vypálení velmi dobré vápno hydraulické, jež rychle pod vodou tvrdlo. 
Avšak vápenec ten drží toliko málo hlíny, pročež nehodil se k náhradě drahé 
puzzolanky při stavbě majáku uprostřed rozvlněného moře. Smeaton konal po té 
zkoušky s vápencem z Barnowa, jenž drží 22% hlíny. Vápenec tento smíchal se 
železnými pilinami, jež obnášely polovici váhy jeho, čtvrtinu této obnášel 
písek přimíšený; směs tato se vypálila a rozemlela, načež sloužila při stavbě 
obrovského majáku eddystonského, jíž Smeaton se proslavil. Později zabývali 
se přípravou cementu Angličané Parker a Wyatt.

Když přičiní se k uhličitanu vápenatému 35 až 40% hlíny a pálí se 
po té směs tato, obdrží se odrůda vápna hydraulického, kteráž se nehasí, 
snadno se dá roztlouci v prášek, jenž poskytuje smíšen s vodou těsto téměř 
okamžitě na vzduchu tvrdnoucí; těsto toto tuhne též velmi rychle pod vodou. 
Taková látka připravuje se odr. 1796, kdy ji vynalezli Parker a Wyatt v Anglii. 
Oba tito Angličané užili ku přípravě tohoto tak zvaného římského nebo 
románského cementu žlutohnědých, železitých a hlinitých vápenatých pecek, 
jichž hojně v hrabstvích Sommersetu a Glamorganu jest uloženo ve vrst
vách útvaru jurského. Když bylo ložiště pecek těchto vyčerpáno, užilo 
se ku přípravě cementu slinu z pobřeží Essexu, jenž drží v sobě mimo jiné 
součásti též kysličník železitý a manganitý. Cement tento proslul záhy 
dobrou svou jakostí po celém světě, neboť hodí se lépe ku stavbě vodovodů, 
sklepů, vodojmů atd. nežli jiné látky toho druhu; bez něho byla by stavba 
tunnelu pod Temží nemožnou bývala. Mimo cement románský znají se i jiné 
podobné látky, jich přísadou mění se vápno tučné v hydraulické. Mnohé z nich 
jsou již v přírodě rozšířené co zplodiny činnosti sopečné (tras, puzzolanka, 
santorinka), jež pak šlovou cementy přirozené.

Cementy přirozené jsou podobně jako cementy strojené směsi sloučenin 
kyseliny křemičité a kysličníku hlinitého, kteréž rozkládají se již kyse
linami studenými a vylučují kyselinu křemičitou co rosol. Sem náleží tras, 
jenž nachází se hojně v údolí Rýnském a jest vlastně jen pemza rozbitá a 
rozmělněná. V kyselině solné rozpouští se 56‘86% váhy jeho, ostatek (42‘98%) 
jsou součástky nerozpustné. Skládá se z kyseliny křemičité, kysličníku hli
nitého, železnatého, vápenatého a hořečnatého, draselnatého a sodnatého.

Puzzolanka jest hlína pórovatá nebo písčitá původu sopečného, kteráž 
uložena jest v hojnosti blíže Vesuvu, v okolí města Puzzuoli a ve Francii; 
dává s rovným množstvím hašeného vápna maltu vodnou, kteréž užívali již 
Římané vedle malty trasové.

Santorinka  pochází z řeckých ostrovů Santorinu, Therasie a Aspronisi, 
rozpouští se méně v kyselině solné, ale drží v sobě téměř % beztvárné 
kyseliny křemičité; slouží na pobřeží Dalmatském, v Rjece a Benátkách hojně 
k stavbám vodným.
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Z cementů strojených proslul mimo římský též portlandský , kterýž 
připravuje se v Anglii pálením hlíny říčné s vápencem nebo křídou. Cement 
portlandský vynalezl po mnohaletých marných pokusech zedník Josef Aspdin 
v Leedsu. Cement tento má své jméno odtud, že se podobá zelenošedou 
barvou svou kamenu portlandskému, jenž slouží v Anglii hojně co stavivo. 
V cementu portlandském nacházejí se žíraviny, čímž se liší od cementu ro
mánského, jenž sice žíravin nedrží, za to však obsahuje více volného kyslič
níku vápenatého. Mimo smíšeninu tuto, kterouž lze všude připraviti, slouží 
k dělání malty hydraulické též popel uhlí kamenného a rašeliny, zbytky po 
dobývání kamence z hlíny a břidlice kamenečné, některé strusky z vysokých 
pecí, pálené zboží hrnčířské atd. Tučné vápno dává též s moučkou cihelnou 
a pískem dobrou maltu vodnou.

Smíšenina z kysličníku hořečnatého s uhličitanem vápenatým, kteréž 
nabývá se mírným pálením dolomitu, tvrdne ve vodě též znamenitě a dává 
výborný cement.

Cementy strojené drží v sobě všecky součásti malty vodné, pročež 
tvrdnou ve vodě rychle, jak čisté tak i smíšené s pískem, a nabývají pevnosti 
znamenité. Tvrdnutí cementu vysvětluje se tím, že se tvoří pod vodou vod
naté křemičitany hlinito-vápenaté; přítomnou žíravinou uvádí se beztvárná 
kyselina křemičitá v sůl rozpustnou, jíž k tvrdnutí značně se přispívá. Užívá 
se jich hojně k dělání zdí litých, ozdob stavitelských, barvených dlažic k vy
kládaným podlahám, schodů, kamenů strojených, k dělání nádob na hranění 
soli a kádí k máčení obilí; dříví chrání před hnitím, houbou a zapálením,

O br. 124. O br. 125.

zdě před salnytrem atd. Ke stavbám na suchu nehodí se ; nabývají sice rychle 
pevnosti, ale pozbývají jí časem, pukajíce suchem a otřásáním.

V novější době došly zvláštního rozšíření , jež pomocí
cementu se strojí. Ku přípravě jich slouží písek, cement portlandský, mletý 
křemičitan vápenatý, beztvárná kyselina křemičitá a vodné sklo sodnaté; 
látky tyto jemně rozmělněné míchají se ve vodě na kaši, kteráž leje se do kadlubu, 
kde směs v krátké době stvrdne. Tyto strojené kameny přijímají krásný lesk 
a odporují dobře vlhku. Strojí-li se kameny, jak bylo popsáno, mají vzhled 
mramoru; přičiní-li se ku směsi kousků křemene a kysličníku železitého, 
mají vzhled žuly.

Sádra jest přirozený síran vápenatý. Od vápence liší se, že polita 
kyselinami nešumí. Vedle uhličitanu vápenatého jest pro své mnohonásobné, 
velerozmanité užívání nejdůležitější sloučeninou vápenatou. Nacházíť se 
v přírodě velmi hojně hraněna co sádrovec n. selenit. Sádrovec vyskytuje se 
zhusta ve velkých hřáních (viz obr. 124. a 125.) anebo v drobných jehličkách, 
v deskách, v tvarech čočkovitých. Někdy mají hráně jeho značnou velikost 
a jeví zhusta tvar hrotů ostrých, jaké nacházejí se na starých šípech a ko
pích. Hráně tyto jsou ve velmi tenké, ohebné a průzračné lístky štípatelné,
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kteréž šlovou mariánské sklo nebo matky Boží led. Římané nazývali tenké, prů
zračné desky sádrovce kamenem zrcadelným ( specularis) a užívali jich 
na místě skla. Veškeré hráně sádrovce jsou tak měkké, že dají se snadno
nehtem rýpati. Sádrovec vyskytuje se též co látka zrnitá, bílému cukru po
dobná, průhledná nebo poloprůhledná, kteráž slově obyčejně úběl n. alabastr. 
Z úbělu hotoví se rozmanité řezbářské práce, malé sošky, ozdoby stavitelské 
a římské perle. Nejpěknější úběl nachází se v podobě pecek ve vrstvách 
sádrovce roztroušený blíže Volterry v Toskánsku. Nejobecnější jest sádrovec 
vláknitý nebo zrnitý, jenž slově sádrovec obecný č. kámen sádrový. Tento 
jest zažloutlý nebo šedý, zřídka bývá čistý, obyčejně drží 3— 15°/0 hlíny, uhli
čitanu vápenatého a kysličníku železitého. Sádrovec vláknitý slouží k dělání 
šperku atlasového, co posýpátko, vco přísada do barev a barevných tužek a 

.někdy do smíšeniny porculánové. Štěpný sádrovec slouží též co leštidlo a 
k cídění věcí stříbrných. Prášek sádrový slouží za přísadu do drti papírové 
jménem annalin. Sádrovec vyskytuje se velmi hojně v ložiskách soli ka
menné (Wieliczka, Bochnia, Halí, Hallein), dále v hnědém uhlí u Kadaně,
na Moravě a v Slezsku (u Opavy), v Paříži a j. v. Zhusta bývá rozpuštěn
ve vodách a pak jest příčinou tvrdosti jich; zvláště často jest rozpuštěn 
v solankách a vždy ve vodě mořské, kdež jej proměňují různí tvorové v uhli
čitan vápenatý.

Veškeré odrůdy sádrovce drží 20% krystalové vody, pročež sluší míti 
tento nerost za vodnatý síran vápenatý. Nacházíť se sice v přírodě již bez- 
vodný síran vápenatý co průvodce sádrovce, avšak tento nerost řidčeji se 
vyskytuje a proto i skrovnějšího úžitku dává. Hraněný bezvodný síran vápe
natý slově anhydrit; nerost tento vyskytuje se též krystalovitý, zrnitý nebo 
vláknitý. Má barvu šedou, namodralou. V Itálii hotoví se z něho desky k vy
kládání stěn, tabule na stoly a jiné předměty, jež mají v obchodu jméno 
mramor z Ber gama nebo z Bardiglia; mramor tento láme se nedaleko Vul- 
pina blíže Milána.

Síran vápenatý strojí se někdy anebo dostává se co vedlejší zplodina 
při dobývání jistých látek. Přičiní-li se k roztoku síranu sodnatého chloridu 
vápenatého, povstává bílá sraženina síranu vápenatého. Nečistého k hnojení 
nabývá se, pouští-li se báňská voda z některých dolů, v níž jest kyselina 
sirková, na uhličitan vápenatý anebo vysuší-li se matečný louh kamence 
s vápnem. Při dobývání čpavku, kostíku a kyseliny fosforečné, cukru škrobo
vého, hořké soli z dolomitu atd. dostává se co vedlejší výrobek. Trnové 
kameny a přívary některých solivarů sestávají hlavně z něho.

Síran vápenatý strojený jest jemný, bílý prášek bez chuti, jenž neroz
kládá se nejprudším žárem a sotva se roztápí. Ve vodě rozpouští se tak 
málo, že třeba jednoho litru 35° teplé vody (kdy jest nejrozpustlivější), aby 
rozpustilo se dva půl gramů sádry; přičiní-li se k roztoku tomuto lihu anebo 
vaří-li se, zakaluje se, jelikož vylučuje se síran vápenatý co bílý prášek.

Přidá-li se k čirému sehnanému roztoku dusičnanu vápenatého kyseliny 
sirkové, povstává silná sraženina a veškerá směs promění se téměř okamžitě 
v hmotu pevnou, poněvadž síran vápenatý, který byl povstal, pohlcuje veške
rou vodu tohoto roztoku. Tuto velice nápadnou proměnu dvou kapalin ve 
hmotu pevnou nazývali chemikové minulého věku zázrakem chemickým.

Sádrovec pouští při 100° 10% vody a při 133° veškerých 20% vody 
krystalové. Polije-li se pak vodou, zahřívá se, přijímá zase veškerou vodu, 
kterouž dříve pustil a tvrdne, jelikož mění se opět v sloučeninu krystalo
ví tou, podobnou přirozené sádře. Když počne sádra tuhnouti, zvětšuje svůj 
objem, puchne, pročež hodí se dobře k slévání, ana vyplňuje velmi dokonale 
i nejjemnější dutiny kadlubu. Zahřívá-li se nad 160°, přijímá vodu nad 
míru pomalu a netvrdne tím. Zahřívá-li se do 400—500°, houstne značně 
a rozmíchá-li se pak prášek její s vodou, přijímá ji po delším čase pone
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náhlu a mění se v tělo tvrdé; bílé, prosvítavé jak úběl, jež má méně vody 
než hraněný sádrovec. Na slučivosti sádry pálené s vodou zakládá se užívání 
její v průmyslu. Tyto vlastnosti , byly částečně známé i Římanům, jižto užívali 
sádry hojně ve stavitelství. Ěímané měli za to, že jest pálená sádra jedovata. 
Plinius vypravuje, že „Proculeius, důvěrný přítel Augustův, spolkl, byv po
stižen silnými bolestmi ve vnitřnostech, značné množství sádry, čímž se otrá
vil.* Staří měli dále za to, že jest stará sádra velmi užitečná, pročež 
sbírali sádru se starých budov a pálili ji z novu, domnívajíce se, že jest 
sádra tato lepší čerstvé.

Surová sádra pálí se obyčejně v pecech podobných vápenicím. Na půdě 
peci vyklene se z věčších, vybraných kusův sádrovce vice oblouků jako při 
stavbě kamenných mostů, nad oblouky pak kladou se věčší kusy, mezi nimiž 
ponechávají se mezery, pak vyplňuje se pec vždy menšími kameny, shora 
dávají se úlomky a prášek sádrový. Když pec jest naplněna, rozdělá se pod 
každým obloukem oheň z dříví nebo z roští, kterýž toliko nenáhle se ztužuje, 
aby celá pec dlela v rovném horku. Plamen prošlehává mezerami v sádrovci, 
jejž vysušuje a vypaluje. Pálení sádrovce podle způsobu toho jest velmi 
nedokonalé, neboť dostává se tak sádra velmi nestejně vypálená.

Též pálívá se sádra v pecech, stavěných na způsob pecí cihlářských. 
Ve větším množství pálí se sádra velmi výhodně na horkých klenutích pecí 
plamenných a zuhlovacích; též staví se mezi dvě peci kokové pec sádrová, 
jež vytápí se teplem, kteréž by jinak na zmar přišlo. Má-li se malé množ
ství sádry vypáliti, užívá se železných plechů nebo kotlů. Sádra klade 
se na plechy nebo do kotlů rozmělněna v prášek a ustavičně se jí při 
mírném horku míchá. Pálená sádra rozemílá se rychle stupami nebo 
válci, k některým účelům prosévá se sítem a dává se do sudů suchých, 
dobře zavřených.

Sádra pálená slouží rozmíchána s vodou na řídkou kaši k odlitkům roz
ličných předmětů, k modelům a kadlubům při slévání činku a bronzu, při dě
lání nádobí porculánového, k odlitkům galvanoplastickým, k vymazání sudů 
na olej, co malta v suchu (k stropům), k ozdobám stavitelským a strojeným 
kamenům, zvláště na strojený mramor čili štuk.

Poněvadž pohlcuje suchá sádra velmi mnoho vody, užívá se jí k vysu- 
šování různých předmětů. V továrnách porculánových užívá se kadlubů sádro
vých k formování; mají-li se vysušiti nesnadno schnoucí látky, jako škrob, 
lisované kvasnice, cukr škrobový a j. v., užívá se sádrových desk, na něž 
tyto látky se kladou a jež vodu do sebe vssávají.

Když má sloužiti sádra pálená k dělání odlitků, třeba především ka
dlubů, jež hotoví se podobným způsobem jako kadluby k slévání kovů a sli
tin kovových. Bučřto užívá se modelů voskových, na něž natírá se více vrstev 
sádry, čímž dostane se kadlub, z něhož odstraní se voskový model vytápěním. 
Aby mohlo se užívati kadlubu častěji, rozřeže se pilou ve více kusů, kteréž 
spojí se pokaždé před sléváním kaší sádrovou. Mají-li se zhotoviti kadluby 
dle velikých hliněných modelů, upevní se sprvu na těchto nit, jíž rozdělí se 
model ve dvě téměř stejné polovice; pak potírá se teprve sádrou, kteráž 
ještě měkká se vzorku se snímá, při čemž rozděluje se nití ve dvě polovice, 
kteréž potrou se olejem na místech, kde dříve souvisely.

Když mají se slévati části těla lidského, jako na př. ruce, nohy atd., 
zbaví se všech chloupků, natrou se po té olejem a obklopí se sádrou. Ona 
čásť těla, která se formuje, má býti s dostatek podepřena, aby mimovolně se 
nehýbala, čímž by dostalo se kadlubu nedokonalého. Dá-li se sádra rozříz
nout! ve dva kusy, kteréž lze snadno s těla sejmouti, užije se opět tuhé 
niti. Častěji však nutno rozříznouti kadlub, dokud jest ještě měkký, ve více 
kusů, kteréž před sléváním spojí se nitěmi opět v jeden celek. Místa, kde 
kusy kadlubu se dotýkaly, jsou na předmětě ulitém patrné co švy, jež se
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obyčejně ponechávají, aby věrnosti obrazu újma učiněna nebyla. Mají-li se 
formovati větší sochy, pokryje se model rámečky, jež jsou zhotoveny z tuhého, 
olejem napuštěného papíru; do těchto rámečků leje se po té sádra. Jedno
tlivé části kadlubu snadno pak od sebe se oddělí, načež spojí se před slé
váním opět nitěmi.

Prvé nežli se kadlubu užije k slévání, napustí se dostatečně uvnitř 
olejem, aby se dal předmět ulitý snadno z něho vyndati. Při slévání samém 
třeba míti na zřeteli totéž, co platí o slévání kovů. Sádra rozdělá se v ná
dobách olejem napuštěných s vodou nebo se syrovátkou anebo též se slabým 
roztokem klihu v řídkou kaši, kterouž s dostatek se míchá, aby byla prosta 
bublin. Když mají se hotoviti odlitky sošek, vypuklých obrazů, otisků a j. v., 
užije se velmi řídké kaše sádrové, kteráž sice nenáhle tvrdne, za ťo tím lépe 
i nejjemnější dutiny vyplňuje. Kaše sádrová nemá býti příliš hustá, aby se 
jí dalo snadno zmítati v kadlubu; když počne sádra tuhnouti, vyleje se nad
bytek, čímž dostane se předmět o velmi tenkých stěnách. Má-li míti před
mět stěny tlustší, opakuje se tato práce vícekráte.

Když jest kadlub velmi prostranný a těžký, upevňuje se na desce, kteráž 
rychle se otáčí; naplní-li se kadlub po té sádrovou kaší, vehání se tato silou 
odstředivou do všech částí kadlubu.

Poněvadž mají předměty ze sádry ulité naproti mramorovým vzhled jakoby 
mrtvý, nepříjemný, napouštějí se roztopenou kyselinou stearovou, voskem nebo 
paraffinem, čímž stávají se průsvitavé a mramoru podobnější. Zhusta jedná 
se o to, aby byly předměty sádrové tvrdšími a pevnějšími. K účelu tomu 
napouštějí se rozličnými látkami, jako zejmena roztoky klihu, kamence nebo 
boraksu. Aby nabyla pálená sádra značné tvrdosti, dává se asi na 6 hodin 
do nasyceného roztoku kamence, načež usuší a pálí se do tmavočervena; tak 
pohlcuje 2 až 2 lU°i0kamence. Sádra pálená, kteráž napustila se roztokem 
vodného skla nebo síranu cinečnatého (bílé skalice), tvrdne velmi značně a 
hodí se výborně co tmel nerostný k rozličným účelům. Rozdělá-li se sádra, 
napuštěná kamencem, s vodou a s rovným objemem písku, může směs tato 
sloužiti k strojení velmi tvrdých kamenů. Sádra, kamencem napuštěná, hodí 
se dobře k slévání soch, poprsí, vypuklých obrazů, k dělání říms, sloupů, 
desk na stoly a podlahy atd., kteréžto předměty nabývají snadno vzhledu 
mramoru. Tato sádra tuhne též nenáhleji sádry obyčejné, pročež dá se po 
delší dobu v kadlubu vzdělávati, aniž by tím předmět újmy utrpěl. Sádra, 
napuštěná skalicí bílou, hodí se k upevňování předmětů železných ve zdi a 
chrání je před rezavěním.

Strojený mramor, štuk ( stucco)dostane se, rozmíchá-li se sádra, čerstvě 
vypálená a rozemletá, s horkým roztokem bílého klihu, a vmíchají-li se do 
smíšeniny barvy k nápodobení žilek barevných. Smíšenina tato tvrdne zdlou
havěji, ale nabývá větší tvrdosti než čistá sádra. Zvláště tvrdá jest, nakládá-li 
se jí výše popsaným spůsobem. Máť pak tvrdosť mramoru, prosvítá na hra
nách, přijímá krásný lesk, lne pevně k dřevu a kamenu.

Dělání sloupů, desk, tabulí a jiných předmětů ze štuku dosáhlo v rukou 
dělníků vlašských značného stupně dokonalosti. Štuk vlašský jediné ztěží lze 
rozeznati od mramoru pravého; jest však špatnějším sdílečem tepla, pročež 
jest méně chladným, sáhne-li se naň rukou, nežli mramor pravý. V Itálii 
nachází se též v plném rozkvětu hotovení sádrových odlitkův podle starých 
památek uměleckých; odlitky tyto vyvážejí se do celého světa, kdež budí 
krasosit a šlechtí vkus. Ve sbírce odlitků sádrových, zhotovených podle mi
strovských děl starého světa, jež jsou zde onde roztroušeny a tudíž málo komu 
přístupnými, možná poučiti se nyní mnohem dokonaleji nežli dlouholetým 
cestováním po zříceninách a zbytcích starých památek, kteréž došly na 
naši dobu.
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Jistý dělník státně tiskárny ve Vídni pozoroval, že drobné odlitky sádrové 
pravidelně se smršťují, smývají-li se lihem. Pozorování toho užil k dělání 
zdrobnělých odlitkův a otiskův z medalií a vypuklých obrazů. Nejprve zhotoví 
se odlitek v sádře, jenž smývá se po delší dobu lihem, aby se zmenšil. Dle 
tohoto odlitku zhotoví se odlitek kovový, jenž opět otiskne se v sádře; nový 
odlitek sádrový smývá se, až značně se zmenšil, načež odleje se opět v kovu. 
Práce tyto se opakují, až zmenšil se původný odlitek v poměru 3 k 1 anebo 
více; odlitek zmenšený jest právě tak jemný a věrný ve všech svých podrob
nostech jako prvý otisk v sádře.

Ačkoliv spotřebuje se značné množství sádry ve stavitelství a k účelům 
právě vypsaným, nemenší užívaní doznává i v polném hospodářství co výborné 
nerostné hnojivo. Účinek sádry jest znamenitý. Jednak činí svými součástmi, 
vápníkem a sirou, jež v žádné rostlině nescházejí, jednak ustaluje čpavek, 
jenž slučuje se s kyselinou sirkovou na síran' ammonatý, a vylučuje z ornice 
žíraviny a magnesii co rozpustné, tudíž rostlinám přístupné sírany. Surová 
i pálená sádra slouží zvláště k posýpání luk, jetele a rostlin luštinatých. Sádrou 
posýpá se hnůj čhlévský a hnůj strojený nebo kompost. Vypravujeť se o zna
menitém americkém přírodozpytci Franklinovi, že přesvědčil se na cestách 
svých Evropou poprvé o hnojivém působení sádry. Přišed do Ameriky zpět, 
chtěl se krajanům svým zavděčiti doporučením sádry k mrvení; ale tito ne
dbali slov jeho, nemohouce pochopiti, jak by jediný pytel sádry takové zázraky 
vykonati mohl. Tu Franklin, rozmrzen z nedůvěřivosti krajanů svých, nasypal 
na poli ligrusu, ležící podle silnice k Washingtonu, sádru v podobě velikých 
písmen, jež tvořily slova: „Toto bylo “. Na všech místech, kamž
sádra padla, byl ligrus mnohem bujnější, čímž stala se ona slova čitatelná. 
Tak dokázal Franklin u svých krajanů více nežli mnohými spisy a od té 
doby nebylo třeba doporučovati sádry nevěřícím Amerikánům, jižto zásobují 
se v okolí Paříže ohromným množstvím této užitečné látky.

Mimo uhličitan a síran vápenatý doznávají ještě přemnohé jiné slouče
niny vápenaté, jež v přírodě se vyskytují v hojném množství, velmi důklad
ného vzdělání, načež poskytují člověčenstvu značného užitku. Tak nacházíme 
v přírodě ještě chlorid, fluorid, fosforečnan a křemičitan vápenatý. O důle
žitosti sloučenin těchto bude na více místech ještě později zmínka učiněna.

Barynm a slrontiam. S vápnem shodují se v mnohých vlastnostech 
kysličníky dvou kovů, barya a strontia, kteréž nenacházejí se sice nikdež 
volné, za to sloučeniny jich tvoří místy dosti mocná ložiska. Tyto žíravé 
zeminy dlouho nedošly náležitého ocenění, až teprve v druhé polovici tohoto 
věku stala se alespoň jedna z nich, baryt č. kysličník barnatý, mocným čini
telem v chemickém průmyslu.

Kysličník barnatý Č. baryt nachází se v přírodě dosti hojně sloučený 
s kyselinou sirkovou co merotec n. baryt a s kyselinou uhličitou co 
Vzácný jest křemičitan barnatý, obsažený na př. v živci. Po skrovnu jsou 
sloučeniny jeho ve vodě mořské, některých vodách mineralných (na. př. 
v Karlovarské a luhačovické) a vodách studničných, tudíž i někdy v rostli
nách (popeli bukovém).

Nejdůležitější a nejrozšířenější ze všech sloučenin barnatých jest síran 
barnatý nebo baryt. Nachází se zvláště hojně co průvodce rud měděných, 
stříbrných, olověných, antimonových atd. v Čechách (v Příbrami, Stříbře, 
Hořovicích), v Uhrách, Štýrsku, Sedmihradech, zvláště hojně v Německu 
(v Badensku). Nerost tento má bud podobu cukrovitou anebo tvoří nad 
míru rozmanité, krásné, průzračné hráně soustavy kosočtverečné; hráně tabul- 
kovité nebo deskovité jsou nejhojnější (viz obr. 126. a 127.). Lesku jest 
silně sklovitého, zvláště vyniká svou značnou hutností, kteráž obnáší někdy 
1 4 '7 ; podle této vlastnosti byl nazván barytem (z řeckého barys =  těžký). 
Švédští chemikové Scheele, Gahn a Bergmann objevili v nerostu tomto zvláštní,
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zásadu, kterou nazvali zeminou těžkou; téže zemině dali francouzští chemi
kové jméno baryt.

Přirozený síran barnatý sloužil s počátku co přísada k rudám měděným, 
ke sklovině, k bělobě olověné a k dobývání kysličníku barnatého a jeho solí.

Obr. 126. Obr. 127.

Nyni strojí se též co skvělý bílý prášek, jenž prodává se jmény: blanc fixe, 
blanc permanent, běloba Tyrolská nebo barytová co nejstálejší bílá barva 
krycí. Barva tato nemění se účinkem vzduchu, čímž liší se značně od běloby 
olověné, kteráž v rozličných výparech černá. Pro svou neobyčejnou stálost 
slouží při hotovení čalounů, karet, papírů pestrých, při malbě pokojů, při 
dělání papíru náhradou za hadry, k upravování tkanin bavlněných a lněných.

Síran barnatý jest ve vodě tak málo rozpustný, že se vylučuje již co bílá 
sedlina, když drží voda toliko ^0*(l0 nějaké soli barnaté rozpuštěné, přičiní-li 
se k ní kyseliny sirkové anebo rozpuštěného síranu. Síran barnatý nerozpouští se 
ani v kyselině dusičné ani v jiných kyselinách. Nerozpustnosti jeho v různých 
rozpustidlech užívá se k tomu, aby se ustanovilo množství kyseliny sirkové 
nebo kysličníku barnatého v e . sloučenině některé.

Jelikož přirozený síran barnatý vzdoruje účinku horkých louhů žíravých, 
nerozkládá se činěním solí kyselých (na př. síranu měďnatého, železnatého a ci
nečnatého), soli kuchyňské, salnytru, roztokem vodného skla, vinného kamene, 
vřelé kyseliny solné a fosforečné, kyseliny sirkové, slouží též ku přípravě 
nádob, v nichž mají se tyto látky dobývati anebo uschovávati. Zhusta vyklá
dají se deskami síranu barnatého různé nádoby, dřevěné nebo kamenné, jež 
mají sloužiti v chemických závodech; mezery mezi deskami vyplňují se tme
lem, jenž složen jest ze směsí prášku barytového s roztokem kaučuku v si
lici terpentýnové.

R. 1602 poznal obuvník vlašský Vincenzo Casciarolo, že mění se prášek 
barytový ve hmotu, která ve tmě svítí, pálí-li se s těstem moučným do čer
vena. Obuvník tento našel na úpatí hory Paterna, blíže Boloně, kousek ba
rytu, o němž domníval se, že jest rudou stříbrnou pro značnou váhu a lesk 
tohoto nerostu. Aby se přesvědčil, zdali tomu skutečně tak, rozbil domnělou rudu 
v prášek a smíchal jej s vodou a moukou v těsto, jež po té silně pálil. Tak 
shledal k svému podivení, že těsto svítilo, jak mile vystydlo. Pro tuto vlast
nost slově síran barnatý fosforem boloňským. Pálením síranu barnatého 
s moukou tvoří se sice sirník barnatý, kterýž však o sobě nesvítí; pravá 
příčina, proč fosfor boloňský světélkuje, není dosud známa.

Pálí-li se prášek síranu barnatého s uhlím za silného žáru rudého, 
obdrží se sirník barnatý co tělo kypré, červeno-žluté nebo od přebytku uhlí 
černé, chuti žíravé, činění žíravého, jež rozpouští se ve vřelé vodě barvou 
žlutou. Surový sirník barnatý slouží ku přípravě všech ostatních sloučenin 
barnatých.

Rozpustí-li se sirník barnatý ve vodě a zahřívá-li se za teploty 37 až 
40° s hydrátem cinečnatým anebo s kysličníkem měďnatým, vylučuje se
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sirník cinečnatý nebo mědnatý a z procezeného, studeného roztoku vylučují 
se hráně hydrátu barnatého.

Přičiní-li se k roztoku sirníku barnatého kyseliny solné nebo dusičné, 
vyvíjí se sirovodík a v roztoku nachází se chlorid nebo dusičnan barnatý; 
procedí-li se tento roztok a odpaří-li se po té, vylučují se bezbarvé hráně 
těchto solí.

Francouzský chemik C. F. Kuhlmann, znamenitý tvůrce průmyslu bary
tového, připravuje obě tyto soli v pálacích pecech pálením barytu s uhlím a 
s chloridem manganatým, pocházejícím z továren na chlórové vápno. Tvoříť 
se tak rozpustný chlorid barnatý, nerozpustný sirník manganatý a kysličník 
uhelnatý, jenž co plyn prchá. Zahřívá-li se zplodina pálená s vodou, roz
pouští se chlorid barnatý; odpaří-li se tento roztok, získají se hráně oné soli.

Když smíchají se nasycené, vřelé roztoky chloridu barnatého a dusič
nanu sodnatého (salnytru chilského) vespolek a zahřívá-li se smíšenina 
k bodu varu, vylučují se sprvu hráně chloridu sodnatého, kdežto dusičnan 
barnatý trvá v roztoku; vystydne-li roztok, tvoří se pravidelné osmistěny bez- 
vodného dusičnanu barnatého.

Přičiní-li se k zředěnému roztoku chloridu barnatého po kapkách kyse
lina sirková, vylučuje se hojně sněhobílé sraženiny síranu barnatého, kteráž 
vodou v pytli se propírá a pak v podobě těsta s 20—30% vody do obchodu 
jménem blanc fixe  se přivádí. Z roztopeného chloridu barnatého vylučuje se 
galvanickým proudem nažloutlý kov, jenž slově baryum. Kov tento má s kys
líkem převelikou slučivost; na vzduchu rozsýpá se v bílý prášek, vodu roz
kládá v obecné teplotě, hoří na vzduchu plamenem tmavočervenozeleným. Chlo
rid barnatý slouží mimo to v lékařství a co velmi spolehlivé skoumadlo na kyse
linu sirkovou, k barvení na modro a co prostředek proti vznikání přívary. 
Dusičnanu barnatého užívá se v mnohých případech co skoumadla na místě 
chloridu barnatého. Mimo to slouží k dobývání rozličných sloučenin barna- 
tých a kyseliny dusičné; v ohněstrůjství užívá se na plameny bledě zelené 
(58 č. dusičnanu barnatého, 13 č. síry, 6. č. chlórečnanu draselnatého a 
8 č. uhlí.)

V Německu slouží k dobývání chloridu barnatého téměř bezcenný chlo
rid vápenatý, jehož získá se co vedlejšího výrobku při početných chemických 
dějích. Prášek síranu barnatého roztápí se s rovnou vahou chloridu vápena
tého; pálená směs sě vyluhuje vodou a roztok, jenž tak se obdrží, slouží ku 
přípravě běloby barytové, jíž užívá se v Německu k dělání bílého, tuhého 
papíru, jímž plátno se napodobuje. Z papíru toho hotoví se límce a rukávy 
ke košilím a jiné prádlo, jež obyčejně připravuje se z plátna; z Německa 
vyváží se každého téhodne více jednoho miliónu různých takových předmě- 
tův do severné Ameriky. Strojený síran barnatý slouží též na místě kyslič
níku olovnatého ve sklářství. Sklo, držící v sobě kysličník barnatý, láme silně 
světlo a jest trvanlivější a tvrdší skla olovnatého.

Uhličitan barnatý byl nazván witheripo svém nálezci, anglickém lé
kaři Witheringovi. Nerost tento má velmi rozsáhlé užívání k dobývání slou
čenin barnatých. V přírodě nachází se řidčeji nežli síran barnatý. Hlavné 
naleziště jeho jest severná Anglie; mimo to nachází se též v Kumberlandě 
a ve Štýrsku. V některých vodách mineralných, zejmena v Karlovarské a 
Luhačovické, jest též rozpuštěn.

Továrník Kuhlmann užívaje ho k zachycování jedovatých par, jež unikají 
z pecí, kde se dobývá chlorovodíku, anebo z olověných komor, dostává tak 
velmi lacino chlorid nebo dusičnan barnatý. Pálí-li se v pálací peci s uhlím, 
mění se v kysličník barnatý. Uhličitan barnatý slouží též k dělání skla 
křišťálového, tabulkového, zrcadelného a butelkového, co bílé barvivo atd.; 
mletého witheritu užívá se k trávení myší a krys.

Kysličník barnatý, též baryt nazvaný, dostává se co šedá, pórovatá látka,
J a b n o v n  K ron ika  práce. P i l .  IV . 4 9
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pálí-li se dusičnan barnatý v porculánové křivuli do červeného žáru. Látka tato 
pohlcuje velmi rychle ze vzduchu vodu a kyselinu uhličitou, pročež dlužno ji uscho- 
vávati v nádobách dobře uzavřených. Naleje-li se naň vody, pohlcuje tuto 
okamžitě, při čemž slyší se sykot, jako když žhavé železo ponoří se do vody. 
Hašením mění se v hydrát barnatý nebo žíravý baryt. Sloučenina tato tvoří 
bezbarevné, deskovité hráně, jež drží 51*43% vody; rozpouští se ve 3 č. 
vody vřelé a v 20 č. vody studené; roztok jest chuti ostré a žíravé. Roztok 
hydrátu barnatého ve vodě slově obyčejně voda barytová \ pohlcujemocně kyse
linu uhličitou ze vzduchu, čímž se kalí, pročež slouží k poznávání této ky
seliny a k odstraňování jí ze směsí plynných. Hydrát barnatý stal se při
činěním továrníka francouzského Dubrunfauta látkou veledůležitou; sloužit 
k dobývání cukru hraněného z melassy. Mimo to užívá se jeho k dobývání 
žíravého drasla a nátronu. Ku přípravě barev a k zmydelnění tuků slouží 
na místě žíravin vlastních.

Když vede se suchý vzduch, jenž byl prvé zbaven kyseliny uhličité, 
rourou porculánovou nebo skleněnou, do červena rozžhavenou, v níž nachá
zejí se kousky kysličníku barnatého, rozpaluje se tento, měně se v kysličník 
baryčitý. Kdežto kysličník barnatý drží pouze 10*04°/o kyslíku, tak nachá
zíme v této sloučenině 18*93% tohoto prvku. Kysličník baryčitý jest šedá, 
poněkud nazelenalá, velmi pórovatá látka, kteráž rozkládá se kyselinami a 
pouští 9*87% kyslíku. Pálí-li se prudce za světle červeného žáru, pouští 
kyslík, přecházeje v kysličník barnatý, kterýž pohlcuje opět tento prvek, 
nachází-li se v žáru tmavorudém. Tak lze pomocí jistého množství kyslič
níku barnatého připraviti velmi mnoho kyslíku; než po patnácterém až 
dvacaterém pálení pohlcuje kysličník barnatý toliko nepatrné množství kys
líku, pročež dlužno jej pak nahraditi čerstvým kysličníkem barnatým.

Rozmíchá-li se kysličník baryčitý s chladnou, zředěnou kyselinou sol
nou, tvoří se kysličník barnatý a zvláštní velezajímavá sloučenina, již obje
vil r. 1818 Francouz Thenard. Sloučenina tato slově okysličená voda anebo 
kysličník vodičitý. Jest to látka vodě podobná, zvláštního zápachu, hut
nosti 1*45, netuhne ještě při —30°. Kůži bílí a porušuje, barviva roz
kládá (bílí papír lakmusový a kurkumový nenáhle). Teplem nevelikým roz
kládá se náhle na vodu a kyslík; tak rovněž činí, stýká-li se s práškem 
některých kovů. Vůbec rozkládá se velmi snadno a prudce i s výbuchem, 
dotýká-li se s látkami, jež mají s kyslíkem velikou slučivosť. Objevitel této 
látky užil jí k obnovení zčernalých obrazův olejných. Zčernání maleb olej- 
ných má obyčejně původ svůj v tom, že vznikl z běloby sirovodíkem černý 
sirník olovnatý, jenž mění se kysličníkem vodičitým nenáhle v bílý síran olovnatý. 
Roztok kysličníku vodičitého, pomíšený několika kapkami kyseliny dusičné, při
váží se z Londýna jmenem „golden hair ivater“ (voda na rusé vlasy) a slouží 
k barvení vlasů na ruso nebo na žluto.

Podobně jako baryum nevyskytuje se i strontium nikdež volné. Ze 
sloučenin jeho nalézá se nejčastěji uhličitan strontnatý čili strontianit a síran 
strontnatý čili coelestin. Ve skrovném množství jest obsaženo v čediči, vá
penci a arragonitu, ve vodě mořské, mnohých vodách mineralných (ve všech 
českých mimo Teplickou) a ve většině pramenů vápenatých. Strontium do
stává se z chloridu strontnatého co kov žlutý, lesklý, na suchém vzduchu 
stálý. Ze sloučenin jeho má největšího užívání dusičnan strontnatý. Sůl 
tato připravuje se z uhličitanu strontnatého kyselinou dusičnou. Hraní z hor
kých roztoků v osmistěnech bezvodných, ze studených roztoků v hřáních 
jednoklonných, vodnatých. Na žhavém uhlí třáská s plamenem ̂ červeným. 
Dusičnan strontnatý slouží v ohněstrůjství k plamenům červeným. Krásný 
plamen červený dostane se ze směsi z 40 č. bezvodného dusičnanu strontna
tého, 13 č. květu sirkového, 10 č. chlórečnanu draselnatého a 4 č. sirníku 
antimonového. K témuž účelu slouží i chlorid strontnatý.
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ezi sloučeninami chemickými, kteréž člověku v přerozmanitém ohledu 
velikému úžitku jsou, zaujímají alkalie jedno z předných míst. Jmé

nem tímto označuje se třída sloučenin chemických, jež mají následu
jící vlastnosti společné: Alkalie jsou hydráty kysličníků zvláštních 
kovů, jež vyznamenávají se před jinými, že látky ústrojné rozežírají, 

pročež šlovou tež žíraviny. Ve vodě snadno se rozpouštějí.
Roztoky tyto barví červený papír lakmusový modře, kui'kumový a fer- 

nambukový hnědě; šťáva fijalek a růží barví se jimi zeleně. S kyselinami 
slučují se snadno na rozmanité soli, jež nemívají více žádného účinku na 
barviva rostlinná. Kyselinu uhličitou pohlcují mocně ze vzduchu. Chemikové 
minulého století znali pouze trojí alkali, jež jmenovali: a lkal i rostlinné, sůl 
louhová, sůl rostlinná (alcali vegetabile), alkali nerostné (alcali minerále) a 
alkali těkavé (alcali volatile). Arabští chemikové označovali jménem alkali 
látku, kteréž dobývali z popele rostliny, již nazývali kalí; látka tato jest 
naše salajka č. potaš. Slabika al jest naše zájmeno ukazovací , to; 
Arabové vyjádřovali slůvkem tím též velikosť, sílu a moc. Slovo al-kali 
praví tudíž, že sůl, kteráž pochází z rostliny kali, má větší účinek nežli 
tato rostlina. Nyní užívá se slova alkalie ve smyslu širším k označování celé

49*

Obr. 128. Balir el M andra , jezero  n á tro n o v é  ve F e z z a n u  v  A frice.

Alkalie v přírodě a v průmyslu chemickém.



388 Alkalie v přírodě a v průmyslu chemickém.

třídy zvláštních sloučenin chemických, kteréž srovnávají se v některých vlast
nostech se salajkou.

Ze sloučenin žíravin poznaly se nejdříve nečistý uhličitan draselnatý 
a sodnatý. Egypťané, Židé a jiní staří národové dobývali z popele louhu, 
jímž čistili prádlo a látky rozličné. Odpařením louhu tohoto dostává se nečistý 
uhličitan draselnatý nebo potaš. Slovo potaš pochází z německého tak
nazývají Němci látku, zbývající po odpaření louhu z popele dřevěného v hrncích. 
Židé nazývali zbytek tento borith, kterýmžto jménem označovali též rostlinu, 
jež poskytuje popel, k dělání louhu nejzpůsobilejší. V bibli mluví se též 
o sodě, kterážto látka nazývá se tamže Šalomoun zmiňuje se též o
účinku octa na sodu. Řekové jmenovali tutéž látku natron. Vůbec lze za 
to míti, že vyrozumívaly se v dávnověku slovy neteř, natron nebo nitrům  takové 
látky, kteréž šumí ve styku s octem. Pravý rozdíl mezi těmito látkami 
ještě nemohl býti znám, poněvadž neznaly se ještě úplně čisté. Proto na
zývali Řekové a Římané jmény nitronnebo nitrům brzy sodu, brzy salajku; 
zřídka dávali tato jména též salnytru. Někdy dávali salajce též jméno sal (sůl). 
K dobývání popele užívali Řekové a Římané nejraději popele z dříví dubo
vého, lískového, z kapradí, révy vinné, rákosí atd. Titéž národové věděli, 
že salajka ve vlhkém vzduchu se roztěká, čímž ji rozeznávali od soli, které 
dobývali odkuřováním vody slaných jezer makedonských a egyptských; sůl 
tato (uhličitan sodnatý) rozpadává se na vzduchu v bílý prášek. V dávno
věku užívalo se těchto solí k dělání skla a mýdla. Egypťané brali roztok 
sody k balsamování mrtvol.

Salnytr přirozený nacházeli Řekové a Římané v některých jeskyních 
v Asii. Užívali této soli v lékařství a neměli ji jinak za látku důležitou. 
Teprve v VIII. věku po Kr. počalo se užívati této látky jménem soli skalné 
( salpetrae) k dělání ohně řeckého a střelného prachu.

Sůl kuchyňská, sůl nejdůležitější vůbec, byla velice hledána co přísada 
k pokrmům. O důležitosti její v dávném věku podává svědectví staré latin
ské přísloví: Nil sole et sale utilius. není slunce a soli užitečnější.) —
Sůl dobývala se v dávnověku bud z vody mořské na pobřeží mořském, po
dobně jako nyní ještě se děje v sadech anebo sloužily k témuž
účelu i solanky. Znám a' byla též sůl kamenná, která se dobývala v dolech 
v Kappadocii, v Agrigentě a j. v. Staří shledali, že sůl kamenná nesnadněji 
se roztápí a že ve vodě šustí ( s ů l t ř a s k a c í )  znaků těchto sůl obecná postrádá, 
pročež lze ji takto od soli kamenné rozeznati. Sůl kuchyňská užívala se též 
k nakládání masa, k nasolování ryb a v lékařství.

Arabové stali se dědici veškerých objevení, jež Řekové a Římané 
v oboru přírodných nauk byli učinili. Proto znali též rozličné soli žíravin a 
jich užívání k účelům rozmanitým nezůstalo jich tajno. Arabský chemik 
Geber poučuje nás též o dobývání žíravého drasla, jež nazývá sůl alkalická. 
Pravíť to tiž : „Vezmou se dvě části popele a jedna čásť vápna hašeného; 
smíšenina tato rozdělá se s vodou a naleje se na cedítko. Kapalina cedít- 
kem procházející se odpaří a sůl zbývá co látka pevná. “ Týmž způsobem 
dobýváme i nyní ještě této sloučeniny. Staří užívali hašeného vápna co pří
sady k louhu, aby dostali louhu silnějšího. Albertus Magnus popisuje po
dobný způsob k dobývání žíravého drasla. Učenec tento radí, aby se uží
valo k účelu tomu popele ze spráchnivělého dříví dubového.

Ve středověku slouly uhličitany žíravin žíravinami obojetnými; mínění 
obecné pokládalo látky tyto za hmoty jednoduché. Teprve anglický učenec 
Josef Black (viz str. 24) dokázal, že jsou látky tyto složené ze žíravin a 
kyseliny uhličité. Německý chemik Marggraf poprvé vytknul r. 1758 způso
bem přesným veškeré vlastnosti, jimiž rozeznává se soda od salajky. V sodě 
seznal látku zcela novou, salajce velice podobnou, pročež ji označil i novým 
jménem alcali minerále fixům  (netěkavé alkali nerostné).
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Až do roku 1807 byly žíraviny pokládány za látky nerozložené. Téhož 
roku podařilo se anglickému učenci Davymu objeviti v nich pomocí silného 
elektrického proudu nové kovy, čímž dokázalo se, že jsou látky tyto sloučeni
nami chemickými nových, tehdy neznámých prvků. Ze žíravého drasla vy
loučil Davy draslík, ze žíravého nátronu pak sodík.

Později objevili chemikové ještě některé kysličníky nových kovův, kte
rýmž přísluší též jméno alkalií. Jsouť to kysličník , objevený r. 1817
Arfvendsonem, pak kysličníky: césnatý a , objevené r. 1860 Kirch- 
hoffem a Bunsenem pomocí spektrálného rozboru. R. 1861 objevil Lamy 
týmž rozborem thallium, jehož kysličník chová se podobné alkaliím. K těmto 
žíravinám druží se ammoniak, sloučenina dusíku s vodíkem, jelikož působí 
v barviva ústrojná podobným způsobem jako žíraviny vlastní. Poněvadž jest 
ammoniak velmi těkavý, slově na rozdíl od žíravin v ohni stálých Síravinou 
těkavou (Alcali volatile).

Slučivosť kovů žíravin (žírekovů) s kyslíkem jest neobyčejně veliká. 
Kovy tyto rozkládají skoro všecky sloučeniny, jež drží kyslík, zejmena kyslič
níky, kyseliny, soli a látky ústrojné. Pro tuto svou vlastnost staly se důle
žitými v rozboru chemickém. Chemikové užili kovů těchto k rozkladu látek, 
jež byly pokládány za nerozložitelné, čímž objevily se nové prvky: bór, kře
mík, hliník, hořčík, cirkoninm, beryllium, yttrium a uranium, jež znají se 
od té doby, co se užívá draslíku a sodíku při pokusech chemických.

Pro svou velikou slučivosť s jinými prvky nacházejí se tyto kovy v pří
rodě toliko v rozmanitých sólech, zejmena co sírany, fosforečnany, uhličitany, 
křemičitany, dusičnany, bórany, chloridy, fluoridy a j. v. Chlorid draselnatý 
a sodnatý jsou v té míře v přírodě rozšířeny, že jsou obsaženy téměř ve 
všech vodách, zvláště mořská voda drží jich nevyčerpatelné množství. Veškeré 
ústroje rostlinné a živočišné drží v sobě rozmanité sloučeniny draselnaté a 
sodnaté, které zdají se býti důležitými k jich vývoji.

Nejdůležitějším pramenem, kterýž poskytuje říši rostlinné a živočišné 
alkalie, jest zajisté říše nerostná. Ohromné spousty nerostů, skládající mo
hutné hory a půdu, na níž vyvíjejí se rostliny a zvířata, drží v sobě nevy
čerpatelné množství alkalií. Rozmanité odrůdy živců a slídy, nerostů v nej
rozšířenějších starých horninách téměř všude se vyskytujících, drží co součásť 
důležitou sloučeniny alkalií s kyselinou křemičitou. Tak nacházíme v živci 
obecném průměrně 16-7% kysličníku draselnatého; v slídě dvouosé 9'05°/?, 
v slídě hořečnaté 5—11% téže sloučeniny. V některých smíšených horni
nách nacházíme velmi značné množství kysličníku draselnatého. Tak drží 
znělec a trachyt 7—8% ; bělokámen, porfyr a svor 6— 7% ; žula a syenit a 
rula 5—6% ; dolerit, čedič 1—2% kysličníku draselnatého. Jiné živce drží 
nemalé množství kysličníku sodnatého; tak na př. labradorit 4-6%, andesin 
6-5°/0, albit 11*6% a oligoklas 14’1 % ; podobně obsahují i horniny, jichž 
složivem podstatným tyto živce jsou, ku př. žula, rula, porfyr, diabas, 
diorit a j. v., velmi značné množství kysličníku sodnatého. V přemnohých 
nerostech tvoří kysličník sodnatý součásť náměstkující kysličníku draselna
tého, pročež nacházíme skoro vždycky v témž nerostu oba kysličníky po
hromadě. Zvětráváním rozličných nerostů a hornin, jež drží v sobě křemičitany 
alkalií, tvoří se křemičitan a uhličitan draselnatý neb sodnatý, jež pak do
stávají se do ornice, v níž tvoří veledůležitou součásť potravy rostlinné. Též 
dostávají se do některých vod, v nichž jsou pak v ohledu lékařském pro
spěšnými. Uvnitř země rozkládají se mnohé horniny účinkem horkých par 
vodných a kyseliny uhličité, čímž vznikají roztoky přemnohých sloučenin 
alkalií, jež pak zhusta co teplice anebo prameny léčivé na povrch zemský 
vystupují. Tak nacházíme v některých vodách mineralných dvojuhličitany, 
fosforečnany, bórany, arséničnany, křemičitany žíravin, pak chloridy, iódidy 
a bromidy žírekovů. V následující tabulce nacházejí se udána množství důle



žitějších solí žíravin v milligramech, jež jsou obsaženy v 1000 gr. vody 
mineralné:
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Voda mořská rovněž jest nevyčerpatelným pramenem sloučenin žírekovů, 
mezi nimiž arciť převládá chlorid sodnatý. Voda mořská neobsahuje však 
v rozličných mořích vždy rovného množství látek pevných v roztoku. Jeden litr 
vody okeánu Atlantického drží 32—38 gr. solí, týž objem vody okeánu Ti
chého 32— 34 gr., voda Středozemného moře 29—40 gr., Černé moře 18 gr.,
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Baltické 5— 18 gr., Azovské moře 12, Chvalinské 6 gr. látek pevných v jednom 
litru. V jednom litru mořské vody nachází se 1—1-5 gr. solí draselnatých a 
4—6 decigramů bromidů; mimo tyto látky drží voda mořská v sobě vždy 
vzácné sloučeniny lithia, rubidia a cesia.

Velmi důležitým pramenem solí draselnatých staly se na některých 
místech, zejmena v Stassfurtě blíže Děvína v Prusku, v Kaluszi v Haliči a 
ve východně Indii tak zvané soli odklizen, jež nacházejí se ve vyšších, tak 
zvaných visutých vrstvách hor solných. Ložiště soli kamenné povstala z moří 
anebo slaných jezer nenáhlým odpařením vody, čímž usadily se nejprve 
vrstvy, solí méně rozpustných, nad těmito tvořily se při postupujícím výparu 
podle rozpustlivosti vrstvy solí více rozpustlivých, zvláště různých solí drasel
natých a hořečnatých. Tak nacházíme u Stassfurtu v permském útvaru vrstvu 
solí mající mocnost 400 métrů, kterouž lze rozděliti podle chemického 
složení jejího na čtyry pásma. Nejspodnější, 229 métrů mocné pásmo jest 
čistá sůl kamenná, nad touto jest G6 métrů mocná vrstva soli kamenné, zne
čistěné velmi značným množstvím snadno rozpustného chloridu hořečnatého. 
Pak následuje 60 métrů mocná vrstva, v níž převládají vedle soli kamenné 
různé sírany (anhydrit a polyhalit), nejvyšší, 45 métrů mocné pásmo jest smě
sice soli kamenné se solemi draselnatými a hořečnatými (kieserit, karnallit 
a sylvin), sloveť pro převládající karnallit ‘pásmem Ve východné
Haliči nacházejí se u Kalusze vedle ložišť kamenné soli též soli draselnaté. Soli 
tyto nacházejí se ve visutém hor solných a drží hlavně kainit a sylvin (chlo
rid draselnatý).

Draslík a sodík provázejí v říši nerostné a ve vodách mineralných 
v množství nad míru skrovném vzácné žírekovy: lithium, rubidium a cé- 
sium. Z říše nerostné přecházejí sloučeniny žíravin do rostlin a živočichů. 
Některé rostliny přijímají z předu hlavně jen sloučeniny , ku př.
pelyněk, lebeda, burák, kukuřice, tabák, zemáky a j. v., které vzdáleně od 
břehu mořského a vod slaných rostou; rostliny merlíkovité, rostoucí na po
břeží mořském a' na slatinách, přijímají z půdy mnoho sloučenin sodnatých. 
Ye šťávě rostlinné nacházejí se žíraviny nejvíce co soli ústrojných kyselin. Ve 
vinných hroznech nacházíme dvojvínan draselnatý (vinný kámen), v jeřabinách 
jablečnan draselnatý, v citrónech citrónan draselnatý nebo sodnatý atd. Vy- 
loužíme-li popel těchto rostlin, dostaneme roztok uhličitanů žíravin, neboť 
ústrojné kyseliny spalují se ohněm a kyselina uhličitá vstupuje pak na jich 
místo, slučujíc se se žíravinami.

Rozličné a v přírodě u větší míře rozšířené soli alkalií jsou veledůleži
tými surovinami v továrnách chemických, kdež vzdělávají se na veliko důmy
slným způsobem na látky, jichž hojně užívá se v domácnosti a v rozličných průmy
slových závodech. Takové látky jsou na př. kyselina solná a dusičná, sůl Glaube- 
rova, soda, chlórečnan draselnatý, chlórové vápno a j. v. Příroda poskytuje 
s dostatek pokladů ze svých nepřeberných a dosud ještě z valné části člo
věčenstvu nepřístupných sbírek, člověku hádavému náleží, aby jich vyhledal 
a patřičným způsobem k prospěchu svému užil. Pozorujíce pochody chemické, 
jichž vládcem stává se člověk v chemických továrnách, nemálo podivíme se 
pokroku, jaký byl učinil průmysl chemický v průběhu tohoto století. Ještě 
prvé desítiletí věku XIX. nemělo tušení o obrovských závodech, v nichž vzdě
lává se sůl obecná na kyselinu solnou, sůl Glauberovou a sodu, v nichž těží 
se u míře podivuhodné ze všech odpadků pochodů chemických, tak že téměř 
nic ze součástí drahocenných surovin nepřichází na zmar. Píle bádajícího 
učence objevuje látky nové, látkám známým dává oděv vzácnější, látkám po
vrženým opatřuje v očích lakotného obecenstva dostatečné vážnosti. Tak 
byli objeveni v prvních létech tohoto století noví prvkové iód a bróm. Brzy 
po té počali továrníci látek těchto na veliko dobývat; staloť se tak, že na
chází se nyní v obchodě na sta centů oněch látek, jež byly druhdy ceněny
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co veliké vzácnosti. Prví továrníci chemičtí pracovali s velikými obtížemi. 
Na tisíce otázek ždálo svého rozluštění. Průmysl chemický však pokračoval, 
nedada se na dráze započaté vyskytujícími se překážkami zastrašiti, a kráčí, jsa 
obohacován sterými zkušenostmi, od roku k roku vždy skvělejší budoucnosti 
vstříc, neboť nachází ve vědě silného a nepřemožitelného spojence. '

Továrny sodové zvláště jsou nám poučným příkladem utěšeného vývoje, 
k jakému dospěl v průběhu času chemický průmysl. Jak velikých nesnází 
způsobily prvým vzdělavatelům soli kuchyňské na sodu kyselina solná a bláto 
sodové! Prvá vedlejší zplodina těchto továren otravovala okolí závodů che
mických svými nesnesitelnými výpary, druhá pak hromadila se od roku 
k; roku poblíže továren vždy u vyšši a rozsáhlejší haldy, jež neméně kyseliny 
solné byly dobrotě vzduchu k újmě, jelikož se z nich ustavičně vyvinovaly 
sihrauté a jedovaté plyny. Věda učinila těmto nesnázím konec. Kyselina 
solná jímá se ve zvláštních přístrojích v té míře dokonale, že nejmenší čáe- 
tečky nemůže do vzduchu uniknouti, neboť došla i tato tehdy bezcenná látka 
rozsáhlého užívání k dobývání chlóru, chlórového vápna atd. Haldy bláta 
sodového nejsou více továrníkům k újmě, neboť slouží tyto odpadky továren 
sodových nyní k dobývání velmi čisté síry.

Aby dostali salajky, spalovali flusaři druhdy někdy i nejkrásnější kmeny, 
čímž zřídly na mnohých místech rozsáhlé lesy u míře povážlivé. Odkrytím 
bohatých ložišť solí draselnatých v Stassfurtě, Kaluszi a ve východně Indii, 
učinila se tomuto pustošení přítrž. Vzdělávajíť se nyní soli tyto na salajku 
a jiné sloučeniny draselnaté. Jak velice zjednodušilo se dobývání salnytru 
obecného po odkrytí ložišť salnytru chilského!

Patrno z těchto několika příkladů, že nachází se chemický průmysl 
novověký v ustavičném přerodu. Chemické pochody, jež slouží v chemických 
dílnách v malém, rovnají se v povaze své zcela oněm dějům chemickým, jež 
činí v továrnách chemických na veliko. Tak stává se, že vyrůstá mnohá 
ratolest chemického průmyslu přímo z dílny bádajícího chemika, jako na př. 
chemické vzdělávání vařečku na iód a bróm. Utěšený pokrok, jakého dodělala 
se chemie novověká, spatřuje se snad nejlépe v dílnách chemických, jež snaží se, 
aby těžily v nejrozsáhlejší míře z ušlechtilého ovoce, které jim věda tato poskytuje. 
Staré, složité způsoby dobývání plodin chemických, založené na předpisech 
a pověrách úzkostlivě uschovávaných a z dávných dob zděděných, ustoupily 
na vždy pochodům jednoduchým, snadno srozumitelným a tudíž i každému 
přístupným. Pověra a víra v zděděné předsudky zmizely úplně, jsouce za
puzeny vědou vítězně pokračující, jíž zaneseno bylo světlo i tam, kde dříve 
sídlila čirá, neproniknutelná tem nota! Každý národ může nyní snadno těžiti 
z bohatství krajiny, v které obývá, neboť vědou odhalují se jakoby čarovným 
proutkem v půdě ukryté poklady. Vzděláváním přirozených plodin na roz
manité chemické výrobky bohatne národ a lid najde výživy i na místech 
jinak pustých a neúrodných. Tak stává se věda pravou dobrodějkou člově
čenstva! Pracujeť nyní průmysl chemický hlavně o to, aby vyráběl plodiny 
rozmanité ze surovin všudež na snadě ležících, tudíž i nejlacinějších, pochody 
nejjednoduššími, jež dávají vzniku neškodlivým, obecného užívání způsobilým, 
vedlejším zplodinám. V následujících listech vypíšeme postup vzdělávání 
přirozených sloučenin alkalií na různé sloučeniny v chemických továrnách, 
při čemž dotkneme se v krátkosti důležitějších chemických pochodů, jež 
nastupují rozličné suroviny a vytkneme dále i důležitost jedné každé takové 
zplodiny fovárnické v životě obecném.

Vzděláváni popele rostlinného na salajku a sodu. Spaluje-li se na vzduchu 
dříví anebo jiné části rostlinné, dostává se co zbytek šedý prášek, kterýž 
šlové obecně popelem. Ve zbytku tomto nacházejí se veškeré netěkavé a 
ohnivzdorné látky nerostné, jež byla rostlina ze země přijala. Složení tohoto 
popele závisí velice na jakosti půdy, na níž rostlina byla se vyvinula. Tak
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nacházíme v popeli rostlin mořských hlavně soli sodnaté, kdežto byliny, na 
pevnině rostoucí, poskytují popel, v němž převládají nejvíce soli draselnaté. 
V obou druzích popele nacházejí se látky ve vodě rozpustné a nerozpustné. 
Yůbec mívá popel následující složení:

Látky rozpustné. Látky nerozpustné.
Uhličitan vápenatý a hořečnatý. 
Fosforečnan vápenatý a hořečnatý. 
Vápno a magnesie.
Kyselina křemičitá.
Kysličník železitý a manganity. 
Částečky uhlí.

Uhličitan draselnatý, 
n. uhličitan sodnatý.

Síran a fosforečnan draselnatý.
Chlorid draselnatý a sodnatý.
Křemičitan draselnatý.

„ sodnatý.

Poměry mezi látkami rozpustnými a nerozpustnými bývají různé podlé 
druhů spálených rostlin.

Smíchá-li se popel s vodou, rozpouštějí se veškeré rozpustné soli a do
stává se louh, pod nímž zbývá vyloužený popel, jenž slouží co důležité hnojivo.

Tento louh má chuť svraskavou a jest více méně žíravý; fijalky barví 
zeleně, šumí, smíchá-li se s kyselinami a pozbývá pak své žíravosti. Louhem 
rozpouštějí se různá barviva, látky mastné a jiné, pročež slouží ode dávna 
v domácnostech k čistění kuchyňského nádobí a ku praní prádla.

Odpaří-li se louh, zbývá látka alkalická, vzhledu soli podobného, kteráž 
slově bud draslo, salajka č. potaš, pochází-li z popele rostlin vnitrozemských,
anebo soda, pochází-li z popele rostlin mořských. Potaš nazývala se druhdy 
solí louhovou, solí rostlinnou, alkali rostlinné n. netěkavé. Latinským jménem 
soda označuje se rostlina přímořská slanice (Salsola soda L.), ze kteréž dobývá 
se popele, jehož nejdůležitější součástí jest sůl, jíž dalo se totéž jméno co 
rostlině samé. Soda nazývala se druhdy též alkali , kámen ,
její nynější jméno bylo přijato teprve r. 1787 podlé návrhu francouzského 
učence Guytona de Morveau. V salajce převládá uhličitan draselnatý, v sodě 
uhličitan sodnatý, vedlé těchto nacházejí se v obou též síran draselnatý a sod
natý, chlorid draselnatý a sodnatý, kyselina křemičitá, kysličník hlinitý, že
lezitý a manganitý. V obchodě nachází se velmi mnoho druhů salajky a sody, 
jež nazývají se podlé jmen zemí, kde byly připraveny.

Salajka prodajnou poskytují hlavně následující tři různé pram eny: 
1. Popel dřevěný; 2. kvasnice vinné; 3. výpalky z lihovarů, kteréž vzdělá
vají melassu z buráku. Popíšeme tuto, kterak dobývá se salajky v těchto 
případech.

Dobývání salajky z popele dřevěného jest způsob nejstarší a  nejobyčej
nější. Ve šťávě rostlinné nacházejí se různé soli draselnaté rozpuštěny. 
Spálí-li se nejšťávnatější části rostlinné, v nichž sloučeniny draselnaté pře
vládají nad jiné, dostává se popel, v němž nacházejí se draselnaté soli ky
selin ústrojných proměněny v uhličitan draselnatý. Nejvíce popele dávají 
šťávnaté části rostlin. Tak poskytují zeliny více popele nežli křoviny, tyto 
opět více nežli stromy, listy a kora stromů dávají více popele nežli peň. 
1000 kil. dříví bukového dává 5'8 kil. popele, dříví vrbového 28, prutů tabá
kových 220, kapradí 36'46, stebel kukuřicových 88-6, peluňky 97'44, dýmnivky 
219 kil. popele. Hodnota takového popele závisí jediné na množství uhliči
tanu draselnatého, jež v sobě drží. 1000 kil. dřeva bukového dává l -45 kil. 
drasla, dříví vrbového 2-85, slámy pšeničné 3-9, bodláčí 5, slámy ječné 5 8, 
kapradí 6’26, lodyh kukuřice 17 5, kopřiv 25'03, pqluněk 73, routičky 79 kil. 
salajky. Hoštěním takových rostlin vysílila by se však brzo země naprosto 
i pro všecky jiné rostliny. Jediné peluňky dalo. by se užiti snad s prospěchem, 
neboť popel její drží v sobě velmi mnoho drasla. Peluňka mohla by se sázeti, 
kde nic jiného nechce rů s t i ; spokojujeť se velmi skrovným pohnojením. 
Dělá se tudíž salajka obyčejně z popele dřevěného. V zemích, kde dříví nemá
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valné ceny, v Šumavě, východně Moravě, Krajině, Sedmihradech, Uhřích, 
v Toskánsku, Švédsku, Rusku a Polsku, v Americe severně, spalují je popeláři 
v lese v jamách nebo hromadách, v jiných zemích sbírá se popel po domech. 
Popel se prosívá, aby oddělil se od uhlu a zuhelnělého dřeva, načež se louží. 
Loužení popele děje se vodou v kádích dřevěných o dvojím dně, jaké slouží 
k dělání louhu mydlářského; jsou ve třech řadách nad sebou stupňovitě po
staveny, na ten způsob, že slabý louh vrchné kádě pouští se na čerstvý louh 
v druhé a třetí kádi, čímž sesiluje se značně. Zbytek vyloužený slouží k hno
jení a k dělání zeleného skla butelkového. Závody tyto, v nichž se salajky 
dobývá, šlovou obecně jiusám y.

Roztok hnědý z poslední kádě odpařuje se v mělkých plechových pán
vích, až nabyl hustoty m edu; po té dává se zhoustlý louh do kotle litinového, 
kdež zaváří se za ustavičného míchání až do sucha. Tak dostává se látka 
hnědě nebo černě látkami ústrojnými sbarvená, která slově surová n.
flus. Flus jest velmi nečisté draslo, držíť v sobě valné spalitelných látek 
ústrojných a mnoho vody. 100 kil. dobrého popele dá průměrně 10 kil. flusu, 
v němž jest 5 — 6 kil. uhličitanu draselnatého.

Flus mění se v salajku, pálí-li se za temně červeného žáru za přístupu 
vzduchu na nístěji pece pálací. K tomu konci rozestře se flus na vrstvu 
všude stejně mocnou na nístěji v peci; někdy přidává se k němu prášku uhel
ného, aby proměnilo se žíravé draslo, jež vždycky v sobě drží, pálením v uhli
čitan draselnatý. Horkem mírným spalují se tu ústrojniny zňplna, voda 
prchá a soli kovové rozkládají se dílem, vylučujíce nerozpustné kysličníky 
(kysličník železitý a manganitý). V průběhu asi šesti hodin sbělá draslo a 
proměňuje se v látku zrnitou, kteráž hřebly železnými vyhrabuje se z peci 
a uzavírá se ihned do soudků, jež se zabední, aby draslo chránilo se před 
přístupem vlhkosti. Takto dostane se salajka pálená.

Nejlepší salajka má barvu bílou a pochází z Ameriky. Jiné druhy drasla 
jsou různé sbarvené; tak bývá salajka modravě zelená, červená, žlutá a t. d., 
každý druh salajky vyznamenává se svou zvláštní barvou, kteráž pochází od 
přimíšených sloučenin manganu a železa. Podlé barvy možná sice poznati 
původ salajky, nikoliv však její hodnotu, kteráž stanoví se zevrubnými 
zkouškami chemickými.

Y jižné Francii dobývá se velmi čisté kvasnic a vinných.
Tyto odpadky drží v sobě vinný kámen (kyselý vínan draselnatý), kterýž mění se 
pálením v uhličitan draselnatý. Kvasnice nechávají se ve vlněných pytlících 
okapati, načež lisují se mírně, suší se na vzduchu a spalují se, čímž do
stává se lehkého, pórovatého, bělošedého popele, jenž přivádí se do obchodu. 
6000 kil. vinných kvasnic dává 1000 kil. popele, z něhož dostává se 500 kil. 
uhličitanu draselnatého. Nyní vzdělávají se vinné kvasnice výhodněji na kyse
linu vinnou.

Velmi mnoho salajky dobývá se z melassy po vyrábění cukru řepového; 
strojí se z ní totiž prvé líh, výpalky kyselé sytí se uhličitanem barnatým a 
pálí se, vyluhují se a dávají hraněním postupným síran a chlorid draselnatý, 
sodu a konečně salajku. Salajka tato pálí se ještě za temně červeného žáru 
a přichází pak co salajka čištěná z buráku do obchodu. Anebo zaváří se 
louh tento v pánvích plechových do hustoty syrubu, načež pouští se do peci pla
menné, kdež zúplna se odpařuje a pálením čistí. Toto surové draslo z melassy 
jest v kuších lehkých, pórovatých, barvy popelavé nebo černé; drží v sobě prů
měrně 73% solí rozpustných (35% uhličitanu draselnatého, 16% uhličitanu sod- 
natého, 17% chloridu draselnatého a 6% síranu draselnatého), 18% látek ve 
vodě nerozpustných a asi 9%* yody. V některých druzích drasla z melassy 
převládá uhličitan sodnatý nad uhličitan draselnatý; v jiných opět nachází 
se 30% a více látek nerozpustných. Pro toto různé složení své čistí se 
surová salajka a přivádí se zhusta teprve pak do obchodu.
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Salajka strojívá se ve Francii též 25 potu vlny ovcí, jehož nabývá se 
při vypírání v lny(l rouno dává až 198 gramů uhličitanu draselnatého). Voda, 
v níž se vlna vypírala, zavaří se do sucha, zbytek pálí se v křivulích za 
nepřístupu vzduchu, č mž dostává se svítiplynu a jiných zplodin překapování 
za sucha a uhel, kterýž vodou se louží, načež louh se odpařuje do sucha. 1000 
kil. vlny dává 140— 150 kil. surové salajky, ze které nabývá se až 65 kil. 
velmi čistého uhličitanu draselnatého, úplně prostého solí sodnatých. Tento 
způsob dobývání salajky jest zvláště důležitý v krajích, kde se mnoho ovcí 
chová.

Velmi důležité jest dobývání salajky z různých sloučenin nerostných, 
v přírodě valně rozšířených, jaké vyskytují se v nečisté soli kamenné a nad 
touto v Stassfurtě, Kaluszi, v Persku, ve východné Indii a t. d.

Mezi těmito sloučeninami jsou nejdůležitější: Karnallit (vodnatý chlorid 
draselnato-hořečnatý), silvin (chlorid draselnatý), kainit (síran hořečnato-dra- 
selnatý s chloridem hořečnatým). Solí těchto dobývá se ohromné množství. 
Tak dobylo se r. 1870 v Stassfurtě 5,376.356 centů karnallitu a 405.553 
centů kainitu; v Kaluszi jest výtěžek těchto solí ještě větší. Soli tyto vzdě
lávají se na čistý síran, chlorid a uhličitan draselnatý a na jiné soli více.

Jelikož jest karnallit mezi těmito draselnatými solemi nejhojnější, proto 
slouží nejčastěji k dobývání salajky. Karnallit sestává z 27°/0 chlóridu dra
selnatého, 34% chlóridu hořečnatého a 39% vody; někdy drží v sobě 
i bromid hořečnatý, pročež sloužívá též k dobývání brómu.

Z karnallitu připravuje se nejprvé chlorid draselnatý. K účelu tomu 
vytahuje se skrovným množstvím vřelé vody (% váhy jeho), z nasyceného 
roztoku hraní chlorid draselnatý nečistý, jenž smývá se čistou vodou, kterouž 
vyváří se po té čerstvý karnallit. Matečný louh vylučuje zavářením sůl k hno
jení a ochlazením opět chlorid draselnatý, velmi nečistý. Zavářením druhého 
louhu matečného nabývá se opět soli k hnojení a hraněním potom stroje
ného karnallitu, jenž vzdělává se jako přirozený. Praný chlorid draselnatý 
suší se rychle, prosévá se a dává se do sudů z jedlového dříví.

Z chlóridu draselnatého připravuje se salajka týmž způsobem, jaký 
seznáme při dobývání sody ze soli kuchyňské. Chlorid draselnatý promění 
se nejprvé kyselinou sirkovou v síran draselnatý, kterýž pálí se ve zvláštní 
peci s křidou a drobným uhlím kamenným. Z pálené smíšeniny nabývá se 
vyloužením roztoku salajky, jenž odpařuje se a zbytek pálí se pak, čímž na
bývá se salajky nerostné. Salajka nerostná jest prášek bílý, suchý, zrnitý, 
vlhnoucí4 na vzduchu a rozpustný ve vodě až na skrovný zbytek.

Salajka nerostná připravuje se též z chlóridu draselnatého, jenž dostává 
se co vedlejší zplodina při dobývání solí z kelpu a varechu a vzdělávání 
vody mořské, jakož i při dobývání salajky z mellassy řepové, v mydlářství 
při rozsolování klihu mydelného, při čistění salnytru a salajky, ve sklářství 
(v pěně skelné).

K dobývání salajky nerostné slouží též síran draselnatý, jehož nabývá 
se v hojné míře z kainitu Kaluszského a Stassfurtského. Rozpustí-li se ve 
vodě, hraní z roztoku vodnatý síran hořečnato-draselnatý, ten pak polévá se 
studeným, silným roztokem chlóridu draselnatého po několikrát, nebo lije se 
vřelý nasycený roztok pikromeritu (vodnatého síranu hořečnato-draselnatého) 
na chlorid draselnatý drobně hraněný. Dostanou se v obojím případě hráně 
síranu draselnatého, jež čistí se v odstředivém stroji a pokrývají se málem 
vody. V roztoku zůstává chlorid draselnatý a hořečnatý. Síran draselnatý 
tvoří velmi tvrdé, bezbarvé hráně, stálé na vzduchu, rozpustné v 12 č. vody 
ledové a 4 č. vody vřelé, chuti hořkoslané, nerozpustné v líhu. Silným žárem čer
veným taje, aniž rozkládá se. Užívání má též v lékařství, kdež slouží různými 
jmény (Salpolychřestům Glaseri, Sal de duobus, Arcanum duplicatum a j. v.);

50*
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sloužíť mimo to též k dělání skla, při dobývání kamence, salnytru a 
k hnojení.

Před odkrytím bohatých ložišť solí draselnatých v Kaluszi a Stassfurtě 
dály se též pokusy k dobývání salajky a jinýeb sloučenin draselnatých ze 
živce a z hornin, jež drží v sobě nerost tento co podstatné složivo (žula, porfyr, 
trachyt a j. v.). Podlé návrhu Wardova pálí se v pecech anebo ohnivzdorných 
křivulích jemně rozemletý živec s práškem kazivce, s křidou a hašeným váp
nem, pálená směs vyluhuje se vodou, čímž rozpustí se žíravé draslo; zbytek 
nerozpustný pálí se, mele se po té, načež slouží k dělání hydraulické malty. 
Než veškeré pokusy tyto neměly dosud výsledku uspokojivého a nelze v té 
příčině obejiti se bez prostřednictví rostlin, přirozených to sběratelů sloučenin 
drasetoatých.

Čistý uhličitan draselnatý připravuje se, pálí-li se vinný kámen v tyglíku
stříbrném, načež vyluhuje se zbytek vodou a odpařuje se čistý roztok. Nej
lépe strojí se však pálením salnytru s nadbytkem' uhlí.

Čistý uhličitan draselnatý jest prášek bílý, zrnitý, jenž taje červeným
žárem a mění se v páry vyšší teplotou, rozplývá na vzduchu a rozpouští se 
snadno ve vodě, zahřívaje ji značně (při 0° rozpouští se ho 83 č. v 100 č. 
vody). Eoztok jest olejovitý, působí silně alkalicky a má ostrou chuť louho- 
vitou, ale jest málo žíravý. V líhu nerozpouští se. Ze silného horkého roz
toku vyrůstají chladnutím bezbarvé hráně, držící v sobě 20’68°/o vody.

Nejdůležitější druhy salajky, ješto v obchodě se nacházejí, jsou hlavně 
následující:

salajka americká, drží v sobě as 71 %  uhličitanu draselnatého,
33 r u s k á ,  „ 33 33 6 9  „ 33 33

n t o s k á n s k á ,  „ 33 33 68 „ 33 33

33 k r a j i n s k á ,  „ 33 33 8 9  „ 33 33

» h a l i č s k á ,  „ 33 33 4 7  „ 33

33 s e d m i h r a d s k á ,  „ 33 33 8 1  „ 33 33

» z  m e l a s s y  ř e p o v é ,  „ 33 33 7 6  „ 33 33

r> „ „ č i š t ě n a , ,, 33 33 88— 9 4 ° / o 33 33

n n e r o s t n á ,  „ 33 33 8 2 — 9 0 % 33 33

Nejdůležitější nečistoty v prodajné salajce jsou následující: uhličitan 
sodnatý, chlorid a síran draselnatý, žíravé draslo (nejvíce v kamenné salajce 
americké) a látky nerozpustné.

Užívání salajky jest veliké a rozsáhlé: sloužíť ve sklářství (k českému sklu), 
ku připravování salnytru, soli krevné, chlórečnanu a chrómanu draselnatého, 
šmolky, mýdla mazavého, v barvířství a bělidlářství, hrnčířství atd. čištěná 
salajka a čistý uhličitan draselnatý slouží v lékařství a ku připravování mno
hých sloučenin k účelům chemikův a lékárníkův. Usiluje se o to, aby na
hradila se sloučeninami lacinějšími, sodou, barytem nebo čpavkem, což po
štěstilo se již v mydlářství, strojení kamence atd. zúplna.

Soda podobá se ve všech svých vlastnostech salajce. Nacházejíť se jí 
v obchodě hlavně dva druhy: soda přirozená a soda strojená, jichž dobývání 
neliší se valně v podstatě své od strojení salajky.

Soda přirozená dostává se z popele rostlin, jež rostou v půdě slané na 
břehu moře nebo jezer slaných. Rostliny tyto požínají se, když jsou úplně 
vyvinuté, a suší se jako seno, načež spalují se v jamách za přístupu vzduchu. 
Hoření udržuje se přísadou nových rostlin sušených po více dní, čímž žár 
postupuje v té míře, že popel počíná se roztápěti. Po té nechá se popel vychlad- 
nouti, čímž dostane se látky tvrdé, hnědě nebo šedě zbarvené, zpola dohro
mady zpečené, kteráž roztlouká se v drobné kousky, jež nakládají se do sudů. 
Někdy překapují se sušené rostliny za sucha, čímž dostává se z nich dehtu, 
svítiplynu a uhlí, z něhož soda vodou se vyluhuje.



Dobývání sody z rostlin sodnatých.

Rostliny, sloužící k dobývání přirozené sody, náležejí k rozličným dru
hům, neboť v rozličných krajinách přímořských rostou různé rostliny sod- 
naté. Ve Španělsku slouží k dobývání popele rozličné druhy slaninky  (Sal- 
sola L.), zvláště hojně slaněnka sodová (Salsola soda L., viz obr. 129.). Rost
lina tato seje se na velikých polích, jež jsou od moře odděleny hrázemi, 
v nichž nacházejí se stavidla, jimiž 
pole se zavodňují, když toho po
třeba. Zralé rostliny pak vzdělá
vají se na popel spalováním; soda, do
bytá ze slaněnky, slově barilla a jest 
nejbohatší uhličitanem sodnatým mezi 
všemi druhy sody přirozené. Na 
ostrově Teneriffě a jiných ostrovech 
Kanárských sází se za týmž účelem 
kosmatec olednatelý (Mesembryanthe-
mum cristallinum Tournef.). V jižné 
Francii dobývá se v okolí Narbonne-u 
soda ze slanoroSce (Salicornia annua,
v. obr. 129.); soda tato slově v obchodě 
salikor; v jiných krajinách jižné 
Francie dostává se tak soda nazvaná 
blanquette, jež slouží v mydlářství.
Na březích severné Francie, zvláště 
Normandie a Bretoňska, připravuje 
se soda z rozličných druhův chaluh, 
zvláště ž chaluhy bublinaté (Fucus 
vesiculosus L.), jež rostou v hojnosti 
v moři, kteréž je vrhá za přílivu na
břeh. Nejvíce sody přirozené dobývá se z těchto chaluh v severné Francii 
v okolí Brestu a Cherbourgu. Každého roku ubírají se v této krajině děl
níci na břeh mořský a sbírají chaluhy, jež nazývají varech. Na rozličných

Obr. 129. S laněnka  a slanorožec .

Obr. 130. Ž eň  ch a lu h o v á  v  p řís tavě  Je rsey sk ém .

místech pobřeží a ostrůvků, ležících blíže pevniny, rozdělí se dělníci po šesti 
a ubírají se pak na- skály a jiná strmá místa břehu, sbírají chaluhy, z nichž 
skládají na vodě hromady, jež odplayují na místo příhodné. Tuto pak roze-
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stírají rostliny' týtó na vyšším, od vlnobití š dostatek chráněném místě břehu, 
kdež se suší. Suché rostliny spalují se v hromadách,; popel pálí se pak v malé 
pícce, čímž dostane se látky na polo zpečené, jež' slově v obchodě soda z va
řečku anebo varech. Podobně dobývá se ve- Skotsku, Anglii a na ostrovech 
Órkneyských sody, nazvané help. V krajinách přímořských a na ostrovech 
má tato žeň chaluhová podobný význam jako v jiných krajinách čas vína sbí
rání anebo žeň obilná, a bývá proto provázena velmi hlučnými národnými 
slavnostmi.

V obchodě rozeznávají se následující druhy přirozené sody:

Uhličitanu sodnatého
Barilla  (Alikante, Malaga, Kartagena ve Španělsku, Kanár

ské ostrovy) . . . . . . . . . . 25—30%
salikor (Narbonne v jižné Francii) . . . . . . . 14%
blanquette (Aigues-mortes, Frontignan v jižné Francii) . 3— 8%
varech (Normandie a Bretonsko) . . . . . I 0/
help (Skotsko, Irsko, ostrovy Orkneyské) . . *

Ze seznamu tohoto patrno, že bývá popel mořských rostlin zhusta velmi 
chudý uhličitanem.sodnatým; za to drží v sobě vice jiných solí sodnatých. 
Tak drží v sobě soda* ž varechu následující součástky:

Látky nerozpustné:

Uhličitan vápenatý. 
Oxysulficl vápenatý. 
Fosforečnan vápenatý.

„ hořečnatý. 
Křemen a uhel.

V celku . , 57%.

Látky rozpustné:

Síran draselnatý . . .  10-203%
Chlorid draselnatý .. . 13-476 „

„ sodnatý . . . 16-018 „
Iódidy žírekovů . . . 0-600 „
Soli jiné a bromidy . . 2'703 „

Dohromady . . 43%

Pro malé množství uhličitanu: sodnatého, jež v sobě . drží různé druhy 
sody z varechu, sloužily druhdy k dělání sk}a obecného a butelkového. Na 
počátku tohoto století počala se soda tato čistiti vyluhováním. Tak dostávaly 
se louhy, obsahující v sobě veškeré rozpustné soli z varechu; louhy tyto od
pařovaly se v plechových pánvích, čímž dostala se látka bílá, jež nazývala se 
v obchodě sůl z varechu. Tuto sůl užívali zhusta továrníci, již dobývali ka
mence, salnytru a skla. Soli tyto držely 13'5—42’57% síranu draselnatého, 
] 5'6— 19 64% chloridu draselnatého, 25’38—65-68% chloridu sodnatého, 
0-22—9-53% uhličitanu sodnatého, 0-70— 1'5% látek nerozpustných a 5 — 8% 
vody a stopy iódidů.

Různé tyto soli mohou se úplně čisté ze surového varechu vyloučiti, 
což se děje také nyní v mnohých továrnách francouzských a anglických sku
tečné na veliko. Dostáváť se tak z varechu síran draselnatý, jehož užívá 
se k dělání salnytru, sůl kuchyňská a posléze iódidy a bromidy žírekovů, 
z nichž dobývá se iódu a brómu.

Ve Francii vzdělává se varech následujícím způsobem: Popel chaluh 
mořských rozbíjí se na drobné kousky, jež vyluhují se v kádích s jalovým 
dnem, jež opatřeno jest četnými drobnými dírkami. Vice takových kádí jest 
spojeno rourami v jeden celek, jímž může kapalina probíhati. S počátku pouští 
se voda s hora - do dvou prvých kádí, odkudž nechá se téci do vedlejších 
dvou kádí a do kádí následujících, až dosáhl louh hutnosti 15 — 18° B. V ten 
způsob rozpouští se téměř veškeren chlorid draselnatý, a sodnatý; v kádích 
zbývá pak mnohem méně rozpustný síran draselnatý.

Zavářením tohoto prvého louhu vylučuje se chlorid sodnatý, jakmile do
sáhla kapalina hutnosti 35° B., od času k času odstraňuje se sůl z kapalin že
leznými sběračkami, načež pouští se kapalina do nádrží k hranění, kdež vy-
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lučuje se po vychladnutí chlorid draselnatý. Vzdělávají-li se louhy matečné, 
z nichž tato sůl se vyloučila, týmž způsobem jako prve, tu vylučují se při 
varu hráně veškerého chlóridu sodnatého, v kapalině obsaženého, a po vy
chladnutí této kapaliny vyhraní se téměř úplně čistý chlorid draselnatý.

Zbytek v kádích vyluhuje se podruhé, čímž dostane se louhu, jenž má 
hutnost 8° B. V tomto louhu nachází se síran draselnatý, jenž při prvém lou- 
žení se nerozpustil. Louh odpařuje se v mělkých plechových pánvích, až má 
hustotu 28—30° B ; tu počínají se srážeti drobné hráně síranu draselnatého, 
jež odstraňují se sběračkami. Matečný louh převádí se násoskami do kádí 
k hranění, kdež vylučují se chloridy (draselnatý a sodnatý), jež oddělují se 
známým nám již způsobem. /

Poslední louhy matečné, z nichž usadila se sůl kuchyňská a chlorid dra
selnatý, mají hustotu 55° B. a slouží k dobývání iódu a brómu.

Soda nachází se též v několika místech samorodná, rozpuštěná spolu se
solí kuchyňskou a Glauberovou ve vodě některých jezer a pramenův mineralných, 
kdež vznikla bezpochyby vzájemným rozkladem z nerostů sodnatých a uhli
čitanu vápenatého. Za suchého a teplého počasí vyvétrává soda na břehu 
takových vod a sbírá se. Taková jezera nacházejí se v severné Africe (viz 
obr. 128., jenž jest v čele této stati a představuje nátronové jezero Bohy 
Mandra ve Fezzanu), v úžině Suezské,. v Persku, Tybetu, Mongolsku, v Uhrách, 
jižné Americe (Venezuela), Mexiku a j .  v. Na některých místech vyvětrává 
soda ze země a zdí, též z lávy sopek (Etny).

V Uhrách tvoří se soda hlavně v okolí Szegedinu a Kecskemetu, v ste
pích mezi Tisou a Dunajem, dílem i u Bělehradu Královského a v místech 
někdejšího jezera Neziderského. Hlína tam jest více méně proniknuta sodou, 
kteráž rozpouští se ve vodě, vystupuje s ní na povrch země a vykvétá na 
tomto. Soda hlinitá, sebraná s vrchu (szekszó), vylouží se v kádích vo
dou, roztok zaváří se, vyhraněná sůl roztápí se v pánvích, aby spálily se 
ústrojniny, a lije se do kadlubů. Soda tato nachází se v obchodě v kuších 
nažloutlých nebo šedých, chuti zároveň slané a alkalické. V této 
rozené jest vždy chlorid a síran sodnatý, od nichž může se odděliti hraněním.

Soda přirozená, ješto se dostává z jezer nátronových anebo vyluhováním 
hlíny, drží v sobě půldruhékráte více kyseliny uhličité nežli soda z popele rost
linného, pročež slově chemicky trojuhličitan dvojsodnatý (též půldruhouhličitan 
sodnatý); nadbytek kyseliny uhličité pouští snadno horkem, čímž povstává opět 
uhličitanu sodnatého. V Berbersku a Egyptě slově sůl tato , v jižné Ame
rice nazývá se urao. Soli této bylo v dávnověku hojně užíváno. Tak slou
žila Egypťanům k napouštění mrtvol, aby nehnily, Féničanům k dělání skla a 
louhů a t. d. Nyní užívá se jí v Egyptě co přísady do tabáku, ve Venezuele 
přidávají jí Indiané do tabáku, jejž žvýkají.

Iód a bróm. V popeli mořských rostlin nachází se vedlé uhličitanu 
sodnatého a jiných solí, pro něž druhdy hlavně se dobýval, též sloučeniny 
dvou velmi vzácných a v mnohém ohledu velepamátných prvkův, t. j. slouče
niny iódu a brómu, s hořčíkem a sodíkem. Prvý z těchto prvkův byl obje
ven r. 1812 od francouzského továrníka Courtois. Tento pozoroval, zahří
vaje matečný louh, zbývající po dobývání sody z varechu, s kyselinou siláko
vou, že vystupují z něho překrásně fijalové páry, jež srážejí se na místech 
chladnějších v podobě šedých, kovolesklých šupinek. Courtois oznámil tento 
podivuhodný výjev. r. 1813 světu učenému. Ihned po té počali výteční chemi
kové Gay-Lussac a Davy zkoušeti tuto látku a krátkou dobu na to podali 
u veřejnost věrný popis veškerých vlastností její, seznavše v ní nový prvek. 
Gay-Lussac pojmenoval prvek tento iód, dle par fijalových, v něž proměňuje 
se zahříváním (řecké jméno iódestolik co fijalový). Bróm, byl objeven v louhu 
matečném sadů solných r. 1826 od Balarda; jméno své má z řeckého slova 
hrómos =  smrad, pro nepříjemný zápach, kterýž na vzduchu vydává. Oba
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tito prvkové jsou rozšířeni v mořské vodě a ve všech plodinách mořských. 
Tak drží voda Mrtvého moře v každém krychlovém métru až 3 gramy bro
midu hořečnatého. Jako chlór nacházíme i bróm a iód sloučené s některými 
kovy (stříbrem, rtuti) ve vzácných nerostech, s hořčíkem a sodíkem ve mno
hých vodách studničných a solankách, v rostlinách a zvířatech mořských 
(tuleních, velrybách, chaluhách, houbách mořských, ustřicích, sledích, vyzách 
a treskách, racích), v salnytru chilském. Iód nacházíme mimo to též vždy 
ve skrovném množství ve vzduchu, rose, sněhu a vodě dešťové (v jednom 
litru 0'00002 až 0 00005 gramů), v rašelině, uhlí kamenném, mléce, vejcích, 
víně, v některých rostlinách a zvířatech sladkovodných (puškvorci, rybách, 
racích, pijavkách, žabách), v kychtovém prachu pecí vysokých (v hutích Ko- 
márovských má 0,0042% iódu). Původem tohoto valného rozšíření iódu jsou 
vodné páry, vystupující z moře a odnášející s sebou i něco sloučenin, roz
puštěných ve vodě mořské-

Iódu dobývá se ve velikých továrnách francouzských z matečných louhův, 
jež dostávají se u velikém množství co zbytek při dobývání sody a jiných snadno 
hranitelných solí z popele mořských chaluh (viz str. 398— 399). Louhy matečné 
vaří se nejprvé v litinových kotlích s malým podílem kyseliny sirkové, aby roz
ložily se uhličitany, sirníky, sirnatany a siřičitany žíravin, jež v louzích se nachá
zejí; po té nechá se louh ochladiti a čirá kapalina stáhne se do velkých 
nádob kameninových, kdež zředí se vodou, aby ukazovala na hustoměru 25° B ; 
pak přivádí se do těchto nádob proud chlóru, čímž rozkládá se iódid drasel
natý a sodnatý a vylučuje se iód co černý prášek. Když shromáždil se iód 
na dně, odstraňuje se čirá kapalina, kteráž nad sedlinou černou se nachází, 
načež iód se propírá. Iód dává se pak do nálevek z kameniny, kdež se 
nechá okapati. Vlhký iód klade se po té mezi archy nekliženého papíru, 
kteréž srovnávají se na vrstvě popele, jenž ve zvláštní bedně se nachází. 
Iód, jehož se nabylo takto, čistí se sublimováním z křivulí kameninových, 
vložených do písečné lázně a spojených s jímadly hliněnými, v nichž osazuje 
se iód hraněný. Popel mořských rostlin nebo varech drží v jedné tůně asi 
5 kil. iódu, při dobývání sbíhá se ztráta, obnášející asi jednu pětinu tohoto 
množství. V severovýchodně Francii nachází se 9 továren, jež vzdělávají 
popel mořských rostlin na rozmanité chemické plodiny. Továrny tyto dobý
vají ročně průměrně 240.000 centů varechu ze 4,080.000 centů mořských 
rostlin. Z tohoto varechu připravují 800 centů iódu, 80 centů brómu, 48.000 
centů salnytru, 40.000 c. chloridu draselnatého, 36.000 c. soli kuchyňské, 
14.400 c. síranu draselnatého 2.400 c. soli Glauberovy, 240 c. síry. Zbytku, 
jenž zůstává po vyluhování varechu vodou, užívají co dobrého hnojivá, neboť 
drží v sobě průměrně 9'4°/0 fosforečnanu vápenatého.

Ve Francii dobývá se v novější době iódu též následovně: Mořské rostliny 
se zuhelní a uhel tento vyluhuje se vodou. Louh parou vodnou se odpa
řuje, čímž vylučují se rozličné soli draselnaté a sodnaté. Z posledních louhů 
matečných vylučuje se iód kyselinou dusíkovou, načež se míchají v nádobách 
uzavřených s čištěnými oleji z dehtu kamenouhelného, vroucími teplem vyš
ším 120°, jimiž rozpouští se iód. Roztok iódu oddělí se od louhů matečných 
a míchá se se žíravým louhem-sodnatým, kterýmž mění se iód v iódid sod
natý, jenž se vylučuje z olejů dehtových, jichž lze pak znovu užiti k rozpou
štění iódu. Z iódidu sodnatého vylučuje se iód bud chlórem anebo kyselinou 
dusíkovou, načež se čistí sublimováním.

Ve Skotsku zobojetňuje se louh matečný zředěnou kyselinou sirkovou, 
kterouž vylučuje se kyselina uhličitá, sirovodík a vzniká rozkladem sirnatanů 
přítomných hustá pěna síry, po té přičiňuje se ještě více kyseliny sirkové a 
burel, načež smíšenina zahřívá se as do 100° v kotlích olověných nebo liti
nových. Iód sublimuje krátkými širokými trubicemi do jímadel hliněných, 
v nichž osazuje se co pevné tělo krystalovité.
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Matečné louhy, z nichž vyloučil se tím neb oním způsobem veškeren iód, 
drží v sobě bróm, jenž provázel iód ve varechu; z té příčiny vzdělávají se na bróm.

Y surovém salnytru chilském, jehož vznik přičítá se též rostlinám moř
ským, jest vždy 0*59— 1*75% iódu obsaženo, hlavně co iódečnan sodnatý a 
iódid hořečnatý i sodnatý. Matečné louhy, jichž nabývá se při čistění anebo 
převádění jeho na salnytr draselnatý, vylučují iód, vede-li se jimi proud kyse
liny dusíkové anebo siřičité a ostatek iódu sráží se chlórem, načež suší se a 
čistí se sedlina iódu sublimováním. V Tarapace v Peruánsku dobývá se takto 
asi 40 kilogr. iódu denně.

Iód jest tělo pevné, hutnosti 4*95, modravě černé, polokovolesklé, velmi 
měkké, jež obyčejně skládá se ze šupinek soustavy kosočtverečné. Teplem 
107° taje, při 175— 180° vře a mění se v páry překrásně fijalové, při větší 
hustotě modré, zápachu dusivého, zvláštního, vypařuje se též za obecné te 
ploty a hojně při 50—60°. Chuť má ostrou a jest prudký jed. Ye vodě 
rozpouští se velmi skrovně, snadno v líhu (tinktura iódová), jejž barví hnědo- 
červeně, nejsnadněji rozpouští se v sírouhlíku, benzolu, petroleji, chloroformu, 
dávaje krásně fijalové roztoky. V působení svém v ústrojniny a jiné látky 
podobá se nemálo chlóru,* dávaje sloučeniny podobné sloučeninám tohoto prvku. 
Slučivosť jeho s kyslíkem jest nepatrna; za to tím dychtivěji slučuje se s vo
díkem, jejž odnímá látkám rozličným podobně chlóru. Ústrojniny ruší, barviva 
bílí, na kůži nebo papíru způsobuje pomíjející hnědnutí.

Často míchává se iód zúmyslně s práškem tuhovým nebo uhelným, což 
poznává se snadno lihem anebo roztokem sirnatanu sodnatého, v nichž roz
pouští se pouze iód, anebo sublimováním.

S kovy slučuje se velmi snadno na iódidy, z nichž některé vyzname
návají se velmi krásnými barvami. Ze sloučenin iódu s kovy má největší 
důležitosti iódid draselnatý. Sůl tato nachází se ve vodě mořské, v rostli
nách mořských, v množství velmi skrovném v solankách a některých vodách 
mineralných. Dobýváť se jí následovně: Do teplého roztoku žíravého drasla 
dává se iód až roztok zhnědne, čímž tvoří se iódid a iódečnan draselnatý; 
do roztoku vmíchá se prášek uhelný, načež zavaří se do sucha a zahřívá se 
v nádobě litinové, čímž rozkládá se iódečnan draselnatý a tvoří se iódid 
draselnatý, kdežto kyselina uhličitá prchá. Zbytek rozpustí se ve vodě a hraní se.

Iódid draselnatý tvoří veliké bílé krychle chuti ostroslané, stálé na 
vzduchu suchém, rozpustné ve vodě se značným ochlazením a též v líhu. 
Červeným žárem roztápí se, velmi prudkým horkem těká v parách. Vodnatý 
roztok jeho rozpouští iód v sobě a barví se na tmavohnědo. Chlórem, brómem, 
kyselinou chrómovou, červenou solí krevnou, kyselinou dusičelou nebo chlori
dem železitým vylučuje se iód z něho.

Iódid draselnatý slouží co lék se sádlem na mast iódovou rozetřen, 
zvláště hojně pak ve fotografii, ku přípravě některých sloučenin iódových a 
co skoumadlo. Se rtutí dává iód ohnivě červený iódid rtutnatý. Látka 
tato dostává se, smíchá-li se roztok chloridu rtuťnatého s iódidem draselna- 
tým; obyčejně béře se na 80 č. chloridu rtuťnatého nebo sublimátu 100 č. 
iódidu draselnatého. Nejpěknější ze solí iódu jest iódid olovnatý. Sloučenina 
tato zná se v podobě širokých šestibokých šupinek, jež mají silný kovový 
lesk a barvu zlatožlutou. Obdržíť se, smíchají-li se vespolek velmi zředěné, 
vřelé roztoky dusičnanu olovnatého a iódidu draselnatého. Když roztok vy
stydnul, sráží se iódid olovnatý v podobě stočených, třpytících se lístků, jež 
splývají v roztoku jako lesklé vlny. Iódid olovnatý slouží co krásná barva 
malířská a k bronzování.

Velmi památný jest též účinek iódu na škrob; barvíť jej modře nebo 
fialově. Pomocí iódu možná poznati škrob v rostlinách, a naopak lze škrobem 
poznati přítomnost iódu v roztocích. Skoumadlo toto jest tou měrou citlivé, 
že pozná se jím i ^ o W )  iódu ve vodě rozpuštěného.

J a h n o v a  K ro n ik a  práce. D ii IV* 51



402 Alkalie v pUrode a v průmyslu chemickém.

Přidá-li se něco iódu do roztoku čpavkového, vzniká tmavorudá sraže
nina, kteráž třením nebo teplem za velmi prudkého výbuchu se zapaluje. 
Dotkneme-li se suchého prášku tohoto iódidu dusíkového perem brkovým, 
zapaluje se okamžitě.

Iód má velmi rozsáhlé užívání. Především slouží v lékařství co výtečný 
lék v chorobách kůže a žláz; podobně účinkuje i iódid draselnatý a iódové 
prameny léčivé (Luhačovice, Mehadia). Dále slouží co lék při otrávení kura- 
rinem, jenž jest látka jedovatá, obsažená v šťávě, jíž napouštějí divochové 
jižné Ameriky ostří šípů, k léčení ran, zasazených chřestějšem a jinými jedo
vatými hady horkých krajin. Největšího užívání má k dělání daguerréotypií 
a fotografií, kteréžto nejvíce iódu do roka spotřebují. Dále slouží též k pří
pravě iódových barev anilinových (fijaloviny a modři).

Bróm  dobývá se v týchž závodech co iód, neboť jest stálým jeho prů
vodcem. Matečné louhy, z nichž vyloučil se iód chlórem, drží v sobě bromid ho
řečnatý. Louhy tyto odpařují se v uzavřených kotlích olověných, zbytek míchá 
se s burelem a s kyselinou sirkovou a překapuje se v křivuli skleněné, 
spojené s ochlazeným jímadlem, jež jest z části naplněno kyselinou sirkovou, 
pod níž shromažduje se hutnější bróm co hustá, teunné rudohnědá kapalina. 
Bróm uschovává se v láhvích dobře uzavřených, jelikož na vzduchu velmi 
rychle se vypařuje. Aby zbavil se vody, překapuje se zhusta v nádobě skle
něné a páry jeho vedou se pak přes pálený chlorid vápenatý, jenž pohlcuje 
vodu. Z jedné tůny varechu dostane se tak až 400 gramů brómu.

V jižných krajinách přímořských dobývá se též z matečných louhův 
po dobývání soli kuchyňské z vody mořské. Též dobývá se z matečných louhů 
solivarů, zvláště z oněch, kteréž dobývají soli draselnaté z nerostů draselna
tých; tak dobývá se v solivarech stassfurtských v Prusku ročně nejméně 10000 
kilogr. brómu.

Bróm jest znám co kapalina temně rudo-hnědá, hustoty 2*97, vydá
vající na vzduchu páry rudé, velmi silně a nepříjemně zapáchající. V těle 
zvířecím působí co strašlivý jed. Kůži barví žlutě, škrobový maz a jiné 
ústrojniny barví na hnědo, barviva bílí jako chlór. Při — 24° ztuhne na 
hmotu tvrdou, krystalovitou, vzhledu kovového, barvy temně olověné. Roz
pouští se ve vodě, lépe v líhu, sírouhlíku a étheru, jež barví žlutočerveně. 
Ye svých chemických vlastnostech podobá se chlóru i iódu a nachází své 
místo jaksi uprostřed mezi oběma prvky, pročež mělo se druhdy za to, že 
jest jakousi sloučeninou chlóru s iódem. Poněvadž jeví k ostatním prvkům 
menší slučivosť nežli chlór, vypuzuje se tímto ze sloučenin svých.

Ačkoliv jest bróm dosavad velmi drahý, užívá se přece mnohonásobně. 
Ye fotografii a daguerréotypii má podobné užívání co iód. V lékařství slouží 
co protijed při otrávení jedem, jímž napouštějí divochové jižné Ameriky ostří 
svých šípů, dále slouží též k léčení chorob kožných a j v. Bróm slouží též 
k rytí mědi, k dobývání fijaloviny a zeleni anilinové (na místě iódu, nad nějž 
jest výdatnější), k dobývání strojeného alizarinu, k vykuřování a čistění 
vzduchu jako chlór.

Soda strojená ze soli kuchyňské. Nepatrný průmysl chemický minulého 
věku spokojil se se sodou, kteréž nabývalo se čistěním sody přirozené. Soda 
tato dostačovala mydlářům, skelným hutím a jiným závodům úplně. Na 
tisíce centů popele mořských a přímořských rostlin vyváželo se ze Španělska 
do Francie a do Anglie, kdež počal průmysl utěšeněji zkvétati. Jelikož však 
soda tato byla drahá a cena salajky též značně se zvýšila, počali továrníci 
přemýšleti o tom, kterak by nej obyčejnější sloučeninu sodnatou, sůl kuchyň
skou, bylo lze proměniti v uhličitan sodnatý. Uprostřed bojů, do nichž 
byla Francie za časů veliké revoluce zapletena, vyzval výbor veřejného blaha 
chemiky francouzské, aby udali nejlepší způsob dobývání sody ze soli ku
chyňské. Tehdá nedostávalo se továrníkům sody, jelikož přerušen byl obchod
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veškerý se Španělskem, jež dodávalo obchodu nejvíce sody přirozené. Zvláštní 
kommissí, zřízená k proskoumání početných návrhů, uznala, že jest způsob, 
jejž Mikuláš Leblanc vymyslil a prakticky zkusil, nejen nej důmyslnější, nýbrž 
také nej jednodušší.

M ikuláš Leblanc (nar. v Issoudunu r. 1753. zem. r. 1806) byl před 
vypuknutím revoluce francouzské ranlékem vévody Orleanskéko. R. 1784 
počal konati zkoušky své se solí kuchyňskou, načež se mu podařilo vymys- 
liti po bezčetných pokusích nynější způsob dobývání sody ze soli kuchyňské, 
jejž pak r. 1787 učenému světu v hlavných rysech popsal. Spojiv se s vé
vodou Orleanským, Jindřichem Shéem a Dizém, založil blíže městečka Saint- 
Denis malou továrnu, kdež hodlal ze svého vynálezu těžiti. Brzy však po 
zalození této továrny zabavila hrůzovláda jmění vévody Orleanského, tudíž 
byla sekvestrace uvalena i na továrnu, již spravoval Leblanc. Mimo to byl 
i Leblanc vyzván výborem veřejného blaha, aby objevil svým krajanům ve 
prospěch se všech stran nepřáteli ohrožené vlasti tajemství svého vynálezu. 
Leblanc uposlechl vyzvání toho, podal vynález svůj ve všech podrobnostech 
jeho veřejnosti, čímž byla každému možnost podána, aby dobýval sody dle 
způsobu tehdá zcela nového. Leblanc byl uveden na mizinu; nevida nikdež 
kýžené pomoci, nikdež zniknutí z bídy a nouze, v níž byla početná rodina 
jeho uvržena, upadl v zoufalství a zavraždil se! — Tak skončil běh svého 
života muž, kterýž vynálezem svým objevil průmyslníkům nevyčerpatelný 
pramen bohatství. Vynález Leblancův stal se základem velikého průmyslu, 
jenž zbavil Francii poplatku více 20,000.000 franků, jejž posílala rok co rok 
za sodu přirozenou do Španělska. Přece však minula drahná doba, nežli dobyl 
sobě vynález Leblancův svrchovaného uznání u vrstevníkův. Mydláři uvykli 
jsou v té míře užívání kelpu, varechu nebo barilly, že s nedůvěrou patřili na 
sodu strojenou ze soli kuchyňské. Na tisíce centů sody poskytli továrníci 
s počátku zdarma průmyslníkům, aby je přesvědčili, že jest nová zplodina 
průmyslu chemického lepší popele rostlin mořských. Znenáhla seznali různí 
továrníci dobré vlastnosti sody strojené, čímž stalo se, že brzy po té továrny 
na sodu nestačily, aby byly s veškeré zakázky jim činěné. Prvá větší továrna, 
na sodu strojenou byla r. 1824 založena blíže Liverpoolu Jakubem Musprat- 
tem. Za naší doby nachází se jediné v Anglii více 50 továren na sodu, jež 
dobývají ročně nejméně 4,000.000 centů této důležité soli. V sodových továr
nách anglických pracuje více 10.000 dělníků; nejméně tolik dělníků jest 
zaměstnáno při dobývání kyzu, vápence, uhlí, soli kuchyňské a jiných látek, 
jichž sodovým továrnám třeba. Jak veliký jest v jiných zemích počet lidí, 
jimž poskytují továrny sodové dostatečnou výživu, tak veliký jest dluh, jímž 
jsou povinny nejprůmyslnější krajiny Evropy nešťastnému Leblancovi, jehož 
veliká myšlenka pojistila život tisícům a tisícům! Znamenitý továrník anglický, 
William Gossage, tvrdí plným právem ve svém spise, jednajícím o dějinách 
vývoje nynějších továren sodových, že jest množství sody, kterého jistá země 
dobývá, nejlepším měřítkem, jehož možná užiti, aby se ustanovilo bohatství 
a stupeň vzdělanosti toho kterého národa.

Rozšířením Leblancova způsobu dobývání sody nastal v obchodě velmi 
znamenitý oběh látek, o němž druhdy nebylo ani tušení vysloveno. V oběhu 
tomto jest nejdůležitější látkou sůl kuchyňská, pak mají své místo síra, jíž 
užívá se nyní téměř výhradně v podobě kyzu železného, vápenec a kamenné 
uhlí. Od této doby, co dobývání sody se tak utěšeně vzmohlo, zdokonalilo 
se i dobývání síry, kyseliny solné, mýdla, skla a jiných látek, dolování na 
kamennou sůl, uhlí a jiné plodiny hornictví značně vzrostlo, ceny rozmani
tých plodin klesly valně, čímž tyto staly se mnohem přístupnějšími. Tolik 
a v té míře blahodárných účinků mívá jediné veliká myšlenka v zápětí a 
takovou ukázala ,se býti i myšlenka Leblancova.

Dobývání sody dle Leblancova, v továrnách zdokonaleného způsobu zá
51*
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čásť kyseliny solné se vypudila, dává se vlhký síran sodnatý na nístěj B  a 
pánev E  naplní se znovu smíšeninou z kyseliny sirkové a soli kuchyňské. 
Y peci cihlové B  zahřívá se síran sodnatý do silného žáru červeného, čímž 
vypudí se poslední zbytek kyseliny solné. Vysušený síran sodnatý hází se pak 
z nístěje B  otvorem c do komory vyklenuté, kdež nechává se vystydnouti.

V novější době nachází v továrnách sodových nemalého oblíbení Har- 
greaves-ův způsob dobývání síranu sodnatého. Způsob tento záleží v podstatě 
své v následujícím: Sůl kuchyňská dává se do velikých litinových válců, jichž 
jest 10—12 rourami v batterii spojeno; válce tyto jsou umístěny v peci,

leží jednak v proměně soli kuchyňské v síran sodnatý, jednak pak v převe
dení tohoto v uhličitan sodnatý pomocí uhličitanu vápenatého a uhlí.

Prvý pochod stává se ve válcích litinových anebo v pecech pálacích.
Druhý pochod, t. j. proměna síranu v uhličitan sodnatý, záleží v pálení 

síranu sodnatého s křidou a práškem z dřevěného nebo kamenného uhlí za 
prudkého žáru červeného v pecech pálacích.

Dobývání síranu sodnatého ze soli kuchyňské děje se obyčejně kyseli
nou sirkovou z komor. Působením této kyseliny v sůl kuchyňskou povstává 
síran sodnatý, sulfát čili sůl Glauberova a kyselina solná, což vysvětluje 
následující obrazec:

Chlór---------------------------------
Chlórid sodnatý zz

Yoda

Sodík

Kyslík-

Yodík-

n
Kysl. sodnatý— zz Chlorovodík

zz Síran sodnatý.

Kyselina sirková zz--------------  *

Peci, v nichž dobývá se sůl Glauberova, jsou složené ze dvou dílů 
(viz obr. 131.) B  a E. V dílu E , jenž bývá též mufle litinová, zahřívá se smí
šenina ze soli kuchyňské a kyseliny sirkové. K topení slouží plamenník -á, 
kdež se topí. Zplodiny hoření mohou se pouštěti podle potřeby bud prů
chodem d pod pánev železnou oddílu E  a odtamtud rourou t do komína 
anebo i přes sedlo e nad pánev Z, v  kterémžto případě odcházejí posléze 
hliněnou rourou gg. Pánev E  naplňuje se otvorem při Z, x. Když nachází 
se v pánvi smíšenina, topí se na plamenníku -á, a průchod nad sedlem e se 
zavře. Páry kyseliny solné vedou se vystupující hliněnou trubicí gg do kame
ninových lahví/i, h‘, kdež kyselina solná ve vodě se rozpouští. Když největší

Obr. 131. Pec na sfil Glauberovu.
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v níž zahřívají se clo temně červeného žáru (na 450°). Jest-li prvý válec 
naplněn solí kuchyňskou, zahřeje se s prvu s dostatek zplodinami hoření, jež 
z peci vycházejí, pak pouští se do něho kysličník siřičitý, jehož dobývá se 
pražením kyzu a vodná pára, mající napnutí 6 atmosfér. Za horka rozkládá 
se sůl kuchyňská, tvoří se síran sodnatý a chlorovodík prchá. Horké plyny 
pouštějí se do válce druhého, solí kuchyňskou naplněného, kdež nastupuje 
týž pochod co ve válci prvém, pak procházejí plyny válcem třetím, čtvrtým. . .  
až dojdou do válce posledního, kdež zbavují se posledních zbytků kysličníku 
siřičitého, z válce posledního pouštějí se plyny, držící v sobě hlavně chloro
vodík, do přístrojů zhušťovacích. Po 14 nebo více dnech jest sůl kuchyňská 
úplně v síran sodnatý proměněna. Tohoto způsobu dobývání síranu sodna- 
tého užívá se nyní v Anglii ve větších továrnách sodových.

Příprava sody ze síranu sodnatého provádí se následovně: Bezvodný 
síran sodnatý míchá se s uhličitanem vápenatým a s kamenným uhlím spe- 
kavým, jež jsou na prášek rozbity. Obyčejně vzdělává se směs z 1000 č. 
síranu sodnatého, 1000 č. prášku ze suché křídy a 530 č. prášku z kamen
ného uhlí (dle výpočtů jest třeba 20 č. uhlí a 70 č. uhličitanu vápenatého 
na 100 č. síranu sodnatého, čímž dostalo by se 74'6 č. uhličitanu sodnatého, 
ve skutečnosti brává se pro bezpečnost nadbytek oněch látek). Směs tato 
dává se na nístěj peci plamenné, jenž jest do prudkého žáru červeného roz
žhaven. Pálení koná se při stálém míchání hřebly železnými, až stěstnatí 
smíšenina a vyšlehují z ní modré plameny. Posléze přestávají i tyto plameny 
a směs všude stejně hustá vytahuje se z peci a nechává se vystydnouti na 
železných deskách.

Též dává se někdy smíšenina do velikého válce železného, uvnitř vy
loženého kameny ohnivzdornými a rozpáleného do červeného žáru, jenž otáčí 
se kolem osy, ješto prochází jím kouř z peci, horká roztopenina pouští se 
do podstavených nádob železných.

O pochodech, kteréž dějí se současně v peci sodové, jsou rozšířené velmi 
rozličné náhledy. Nejvíce víry zasluhuje následující náhled, pocházející od 
továrníka Kolba z Amiensu: Působením jedné části uhlí v síran sodnatý 
mění se tento v sirník sodnatý a uhlík okysličuje se na kyselinu uhličitou, 
kdežto jiná čásť uhlí účinkuje v uhličitan vápenatý, kterýž rozkládá se v kys
ličník vápenatý a kysličník uhelnatý, jenž prchá. Kyselina uhličitá, povstá
vající jednak odkysličením síranu sodnatého uhlíkem, jednak hořením paliva 
na rošti plamenníku, účinkuje v přítomnosti vápna na sirník sodnatý, čímž 
tvoří se sirník vápenatý a uhličitan sodnatý.

Kdyby byly veškeré suroviny, jichž se užilo, čisté, skládala by se soda 
surová toliko ze sirníku vápenatého a uhličitanu sodnatého, kteréžto látky 
lze velmi snadno vodou od sebe odděliti, poněvadž rozpouští se toliko uhli
čitan sodnatý. Poněvadž béře se vždycky o něco více uhlí a křídy nežli 
jest vskutku třeba, proto drží surová soda.v sobě též uhličitan vápenatý, vápno, 
součástky popele z kamenného uhlí, hlínu ze surové soli kuchyňské a z vá
pence, úlomky cihel z peci, zkrátka v sodě nacházejí se vždycky kyselina 
křemičitá, kysličník hlinitý, železitý a hořečnatý, kyselina sirková a solná. 
Kyselina křemičitá jest sloučena s kysličníkem hlinitým, hořečnatým a vápe
natým, pak též se značným množstvím kysličníku sodnatého.

Pálí-li se smíšenina za horka nízkého, jest pak odkysličení síranu sod
natého nedokonalé a rozklad uhličitanu vápenatého toliko neúplný, čímž 
dostává se soda, znečistěná velikým množstvím síranu sodnatého. Bylo-li 
pálení příliš prudké, dostane se soda, jež drží v sobě mnoho žíravého ná- 
tronu a sirníku sodnatého; některé druhy sody drží 10—15% žíravého nátronu.

Pálená smíšenina slově pak soda surová. Tato jest tmavošedá, strusko- 
vitá a velmi tvrdá. Na vzduchu vlhkém snadno se rozpadává. Má chuť 
žíravou a vydává zápach po hnilých vejcích, polije-li se kyselinou, poněvadž
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drží v sobě sirník vápenatý. Surová soda sestává průměrně z 35 až 36% 
uhličitanu sodnatého, sirníku vápenatého (30%) a nadbytku kysličníku vápe- 
natého (9% ); následkem rozkladu nedokonalého bývá v ní i síran sodnatý, 
sirník sodnatý, chlorid sodnatý, uhličitan vápenatý a uhlí. Soda spálená drží 
v sobě mnoho žíravého nátronu a sirníku sodnatého; poznává se po barvě 
cihlové a zelená na vlhkém vzduchu.

Poněvadž nelze užiti této sody k rozličným účelům, zbavuje se vyluho
váním za studená nejškodlivějších přimíšenin, načež louhy se odpařují. Oby
čejně provádí se čistění anebo raffinování sody následovně: Soda surová zů
stavuje se několik dní na vzduchu, aby rozpadala, původem čehož jest vápno, 
jež přitahuje ze vzduchu vodu a hasí se. Vyloužení stává se v řadě nádrží, 
vedlé sebe na stupních postavených a troubami v nekonečnou řadu spojených, 
jimiž protéká voda, jež rozpouští sodu a nabývá čím dále tím větší hustoty; po
něvadž však sloupce kapalin nerovné hutnosti v rovnováze mají nerovnou výšku, 
jest hladina nasyceného louhu v poslední kádi nejnižší. V poslední kádi jest vždy 
smíšenina sodou nejbohatší (mající hustotu 27— 28° B.), v prvé, do níž vtéká 
čistá voda, nejchudší. Jest-li tato již vyčerpána, vyhazuje se a dává se místo 
ní čerstvá soda surová, kád ta pak učiní se otevřením kohoutků v troubách 
kádí závěrečnou, ješto vede se studená voda do kádě sousedné atd. Obraz 132. 
nám ukazuje nejobyčejnější způsob, jehož k účelu tomu druhdy se užívalo.

Plechové košíky, jichž stěny jsou na způsob síta provrtané, naplní se suro
vou sodou a zavěsí se do plechové nádrže, v níž jest voda. Vodou rozpouští 
se pouze soda, kdežto nerozpustné zbytky, popel sodový čili bláto sodové, 
zbývají v koších. Z jedné nádrže vede se rourou gg louh do druhé, o něco 
níže postavené. Každá nádoba A A  jest rozdělena přihrádkami na dva díly; 
prvý díl spojen jest zdola při a s oddělením druhým, do něhož vtéká s hora 
otvorem 6, čímž louhy pravidelněji se promíchávají. Jest-li surová soda vy
čerpána, vyhazuje se zbývající bláto sodové a dává se místo něho čerstvá 
soda surová. Tento způsob vyloužení dává louh silnější a tím čistší, čím 
kratší dobu dotýkal se sirníku vápenatého. Tento jest nerozpustný v louhu 
sodovém, do něhož vešly všecky rozpustné součástky sody.

Boztok, jehož se nabylo takto, čistí se stáním a zaváří se v pánvích 
železných, bud5 s vrchu horkým kouřem, tu znečišťuje se kysličníkem siřičitým 
z onoho, nebo zdola, kde záhy propaluje se pánev, nebo konečně v pánvích, 
jež mají podobu lodě, se stran. Vypařená voda nahrazuje se čerstvým louhem, 
stále přitékajícím. Zavářením vylučuje se na dně uhličitan sodnatý, držící v sobě 
toliko 14*4% vody, ješto soli ostatní hromadí se v louhu matečném. Hráně, 
z pánve vyňaté, z nichž odkapal roztok, pálí se mírně v plamenné peci, ješto
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míchá se jimi stále, čímž nabývá se bezvodné soli sodové. Zaváří-li se louh 
sodový clo sucha, aniž by vybíraly se hráně, nabývá se ovšem výrobku nečist
šího, v němž jsou všecky součástky louhu, zvláště síran sodnatý a žíravé 
nátron. Pálením v plamenné peci mění se žíravé nátron v uhličitan sodnatý. 
Tato jpálená sul sodová jest šedá, pročež rozpouští se parou vodnou v nej- 
menším množství vody, čistí se stáním a roztok odpařuje se zase do sucha, 
čímž nabývá se bilé soli sodové.

Z pálené sody strojí se dle potřeby soda hraněná. Pálená soda roz
pouští se vřelou vodou a hraní v nádobách litinových nebo olověných, do 
nichž jsou zavěšeny latě dřevěné, na nichž vyrůstají veliké hráně. Hráně 
tyto suší se v prostranné komoře, v níž udržuje se teplota 15—17° a sklá
dají se do sudů, prvé nežli na povrchu zvětraly.

Matečné louhy ze soli sodové drží v sobě hlavně žíravé nátron a sirník 
sodnatý; míchajíť se s pilinami dřevěnými, vysoušejí se a pálí se v plamenné 
peci, čímž nabývá se opět uhličitanu sodnatého. Dostane se tak soda špat
nější, z níž dělají se obyčejně hráně sodové. Často konečně vzdělává se 
matečný louh nebo hned surový louh sodový na žíravé nátron.

Nerozpustné zbytky vyluhování, šedočerný popel sodový čili bláto sodové, 
drží v sobě téměř 80°/0 síry z užité kyseliny sirkové a činí suché až 1 'j2- 
násobné množství sody. Druhdy hromadily se tyto zbytky v okolí továren 
sodových co ohromné haldy, z nichž nepříjemně zapáchající plyny vystupo
valy a vzduch v okolí továren daleko široko otravovaly. Továrníci usilovali 
nemálo o to, aby přivedli tyto zbytky k úžitku, což se i konečně podařilo, 
jelikož se užívá nyní těchto zbytků s nemalým úspěchem k dobývání síry. 
Tak dobývá jediné veliká továrna v Ústí n. L. ročně as 9000 centů nejčistší 
síry z bláta sodového.

Některé továrny sodové připravují výrobek, podobný draslu americkému 
a prodávají jej jménem salajka falešná  (Potasse fadice). Výrobek tento při
pravuje se následujícím způsobem: Kapalina, ježto dostává se vyluhováním 
surové vody, zahřívá se s hašeným vápnem, aby se stala žíravou a zavařuje 
se v kotli litinovém. Když jest louh s dostatek zhoustlý, přičiní se k němu 
asi 1 7 2 %  skalice modré a něco salnytru, načež odpařuje se směs do sucha 
a roztápí se. Kapalná směs jest žlutá, míchá-li se jí polenem z dřeva bukového, 
zuhelní se toto částečně a hoří na povrchu, čímž vyvine se nemálo dýmu čadi- 
vého, jímž promění se kysličník mědnatý, obsažený ve skalici modré, v kysličník 
mědičnatý, jenž barví směs na červeno; po té leje seroztopená směs do litinových 
kadlubů. Červená látka, jež takto se dostane, jest velice podobná americké salajce, 
jíž užívají bělidláři se zvláštním oblíbením. Bílá salajka americká (.Perlasse) na
podobuje se následovně: Do sehnaného roztoku žíravého nátronu přidá se tolik 
suchého prášku sodového, až směs zhoustne. Zhoustlá směs ztuhne záhy na 
látku tvrdou, salajce podobnou. V bělidlárnách možná užívati salajky falešné 
beze vší obavy, poněvadž účinkuje podobně jako salajka pravá. Při dělání mýdla 
nemůže však nahraditi salajku pravou, poněvadž tato dává mýdlo mazlavé, 
kdežto mýdlo, pomocí salajky falešné připravené, mýdlo sodnaté, jest tvrdé.

Ačkoliv lze nyní přivesti k úžitku bláto sodové, jež druhdy nemalých 
nepříjemností továrníkům na sodu. způsobovalo, přece konají se ustavičně po
kusy o to, aby dobývání sody ze soli kuchyňské ještě více se zjednodušilo. 
Velmistryně příroda sama vede sobě mnohem dovedněji při dobývání uhličitanu 
sodnatého nežli továrníci nynější, jižto užívají veškerých pokroků vědy. Vi
díme, že na mnohých místech naší země soda vyvětrává, že nachází se roz
puštěna v mnohých mineralných vodách a jezerech. Veškerá soda tato byla 
zajisté povstala jednoduchým pochodem chemickým.. Zajisté dovedou chemi
kové napodobiti v malém ony pochody, jichž užívá příroda ve veliké své dílně 
k přípravě uhličitanu sodnatého.

Ze všech novějších způsobů dobývání sody ze soli kuchyňské zasluhuje
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nejvíce našeho povšimnutí způsob čpavkový, pomocí něhož lze proměniti sůl 
kuchyňskou přímo v uhličitan sodnatý. Způsob tento pochází z r. 1838, kdy jeho 
poprvé užili Angličané Dyar a Hemming Způsob tento jest velice jednoduchý. 
Nasycený roztok soli kuchyňské smíchá se s čpavkem a s uhličitanem ammonatým; 
podvojným rozkladem těchto látek povstává nesnadno rozpustný dvojuhličitan sod
natý, jenž z roztoku se usazuje, a snadno rozpustný chlorid ammonatý. Anebo 
nasytí se roztok čpavku, držící v sobě 9*25— 9'50%, tohoto plynu, solí kuchyň
skou. Do tohoto roztoku vede se kyselina uhličitá, jíž nabývá se pálením kóků 
ve zvláštních pecech, čímž sráží se dvojuhličitan sodnatý. Pálí-li se usušený 
dvojuhličitan sodnatý, rozkládá se, polovice veškeré kyseliny uhličité prchá a 
zbývá uhličitan sodnatý. Roztok salmiakový zahřívá se ve zvláštních přístro
jích s hašeným vápnem, vyvinující se čpavek jímá se ve vodě, která slouží 
znovu k dobývání sody. Tak dostává ve velmi čistý uhličitan sodnatý; jediná 
vedlejší zplodina tohoto způsobu jest chlorid vápenatý. Uváží-li se, jak veliké 
jest množství odpadků různých v továrnách, ježto spravují se způsobem Le- 
blancovým, pak zajisté sluší nažvati vynález způsobu čpavkového značným 
pokrokem v průmyslu chemickém. Nejvíce sody podlé způsobu tohoto dobývá 
továrna v Couillet-u v Belgii, náležející továrníku Salvay-mu a spolku. To
várna tato dobývá ročně 5,000.000 kil. sody. Aby se dobylo 100 kil. suché 
sody, jež drží 90 °l„uhličitanu sodnatého, dle tohoto způsobu, třeba vzíti 
200 kil. soli kuchyňské anebo 557 litrů nasycené solanky, 100 kil. vápence 
k dobývání páleného vápna, 32 kil. čpavku, 250 kil. kamenného uhlí a 50 kil. 
kóků k dobývání kyseliny uhličité.

Mimo sůl kuchyňskou slouží k dobývání sody zhusta též kryolit, známý 
nám již nerost grónský (viz dobývání hliníku). Nerost tento pálí se s vápnem, 
čímž dostane se hlinitan sodnatý a fluorid vápenatý. Prvý rozpouští se ve 
vodě a rozkládá se kyselinou uhličitou, čímž vylučuje se sedlina velmi čistého 
hydrátu hlinitého a v roztoku nachází se pak uhličitan sodnatý. Roztok se 
odpařuje, čímž dostávají se hráně sodové. Ze 100 kil. kryolitu možná dobyti 
44 kil. žíravého nátronu, aneb 75 kil. pálené sody, neb 203 hráni sodových, 
anebo konečně 119*5 kil. dvoj uhličitanu sodnatého.

Hlinitanu sodnatého nabývá se též, když se pálí směs z (při
rozeného, nečistého hydrátu hlinitého) se síranem sodnatým a uhlím. Roz
kladem tohoto hlinitanu sodnatého kyselinou uhličitou dostává se soda. Obý
vající hydrát hlinitý vzdělává se na kamenec.

Při dobývání dusičnanu draselnatého ze salnytru chilského pomocí sa
lajky nabývá se též sody velmi čisté.

Hraněná soda prodajná drží v sobě hlavně síran sodnatý a chlorid sod
natý, někdy také sirnatan sodnatý, sirník sodnatý a soli draselnaté. Méně čistá 
jest bezvodná pálená sůl sodová, při níž nelze po zevnějšku posuzovati čistotu; 
bývá v ní též křemičitan sodnatý, soli vápenaté a hořečnaté.

Chemicky čistý uhličitan sodnatý připravuje se z prodajného hraněním 
opětovaným, při čemž hledí se k utvoření moučky krystalové, jež vypírá se 
nasyceným roztokem uhličitanu sodnatého, nebo pálí se dvojuhličitan sodnatý,. 
jenž prodává se velmi čistý.

V hřáních sody jsou podlé teploty, ve které utvořily se, rozličná množ
ství vody obsažena. Hraněná soda prodajná, veliké to bezbarvé a průhledné 
hráně soustavy jednoklonné, má v sobě 62*8°/0 vody, z horkých roztoků hraní 
se 14-4% vody; na vzduchu zvětrává ona rychle, rozpadávajíc se v bílý prášek 
s 4c5'90/o vody. Rozpouští se ve vodě hojně, 100 č. vody ledové přijímá 21 č., 
při 36° 833 č. a při 104° opět jen 445 č. sody. Roztok chutná a chová se 
jako roztok salajky. Horkem roztápí se ve své vodě krystalové a vylučuje se 
po té v hřáních se 14-4°/0 vody,, silnějším horkem pak pouští všecku vodu 
a zůstavuje bílý prášek bezvodného uhličitanu sodnatého, jenž taje žárem 
červeným snadněji uhličitanu draselnatého.
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Salajka i soda poznávají se snadno podlé následujících vlastností: Obě 
soli mají chuť ostrou a louhovitou, rozpouštějí se snadno vévodě, barví fijalky 
na zeleno a červený papír lakmusový na modro, polité kyselinami šumějí.

Obě soli lze pak od sebe následovně rozeznati: Salajka vlhne na vzduchu 
a roztěká se znenáhla. Zaváří-li se roztok její, nedostává se hráni, teprve 
když odpaří se do sucha, dostává se pevný uhličitan draselnatý co prášek 
bílý, rozplývavý.

Soda naproti tomu rozpadává se na vzduchu v bílý prášek; zaváří-li se 
roztok její, vylučují se z něho pěkné, průhledné hráně, kteréž stávají se záhy 
na vzduchu neprůhlednými, povlékajíce*se bílou moučkou.

Soda má užívání nad míru hojné v mydlářství, sklářství, bělidlářství, 
barvířství, k připravování rozličných lučebnin a v lékařství. Slouží nyní téměř 
ke všem účelům, k nimž brávala se druhdy salajka a vyniká nad touto la d 
ností, čistotou a větší výdatností.

Síran sodnatý jest mimo úžitek, o němž bylo obšírněji při dobývání sody 
promluveno, též i v mnohé jiné příčině ještě solí důležitou a zajímavou. Slou
žit totiž již drahnou dobu k dobývání skla tabulového. V Německu (ve Vir- 
tembersku) dává se dvakráte v témdni, a sice ráno a večer, dobytku, jemuž 
výborně svědčí. V lékařství slouží co prostředek počištivý, dále slouží k dě
lání prášků Seidlicovských, jež sestávají ze síranu sodnatého, kamene vinného 
a sody. Smíchá-li se hraněný síran sodnatý s kyselinou solnou, ochladí se 
směs tato až na — 17°, pročež slouží co smíšenina mrazivá k strojení ledu a 
k ochlazování občerstvujících nápojů. Dále slouží k dobývání ultramarínu, 
antimonu, hlinitanu sodnatého a v barvířství.

Sůl tato byla objevena r. 1658 německým alchymikem Glauberem ve 
zbytku po dobývání kyseliny solné ze soli kuchyňské a síranu železnatého, 
jež byly v křivuli páleny. Glauber polil zbytek tento, druhdy caput mortuum 
nebo zeme prokletá nazvaný, vřelou vodou, načež roztok odpařil, čímž dostal 
krásné průhledné hranoly síranu sodnatého, jimž dal jméno sal mirabile (sůl 
zázračná) pro vzácnou krásu jejich. Později byl nazván sůl Glauberova, na po- 
česť svého objevitele, kteréžto jméno má dosud.

Bezvodný síran sodnatý nalézá se již v přírodě co nerost nazvaný The- 
nardit. Sloučen s vodou vyskytuje se zhusta co Reussin v ložištích kamenné 
soli, mezi kamenným uhlím, vykvétá na povrchu některých rozsáhlých rovin, 
na př. v okolí Marienberku v Německu, v Uhrách, Itálii, Španělsku, na lávách 
Vesuvu a Etny; v údolích řeky Ebro ve Španělsku tvoří mocná ložiska. Též 
nachází se sloučen se sádrou co Glauberit spolu se salnytrem chilským.

Rozpuštěný nachází se v jezerech nátronových, v solankách, ve vodě 
mořské a mnohých vodách mineralných, na př. v Bylanech, Karlových Varech, 
Lázních Františkových a Mariánských.

V jezerech některých tvoří se síran sodnatý za nízké teploty rozkladem 
soli kuchyňské pomocí síranu hořečnatého, proto nacházíme v zimě ve vodách 
takových veliké množství soli Glauberovy.

Síranu sodnatého dobývá se bud přímo ze soli kuchyňské pomocí kyseliny 
sirkové anebo nepřímo vzájemným rozkladem soli kuchyňské se síranem ho- 
řečnatým, jenž děje se silným ochlazením vody mořské nebo matečných louhů 
solivarů anebo zbytků po dobývání chlóridu draselnatého (při čemž nabývá se 
síranu sodnatého a chlóridu hořečnatého). Též dostává se někdy nečistý od
pařováním vod mineralných; tak drží sůl Karlovarská (Sál thermarum Caroli- 
narum) hlavně síran sodnatý.

Sůl Glauberova hraní se v dlouhých, bezbarvých, průzračných hranolech 
soustavy jednoklonné, jež drží v sobě 56°/0 vody. Na suchém vzduchu zvětrává 
a rozsypává se v bílý prášek; teplem 33° taje ve vodě, kteréž pozbývá. Ve 
vodě rozpouští se velmi snadno; nejvíce síranu sodnatého rozpouští voda za 
teploty 33° (100 č. vody rozpouští 322 č. soli Glauberovy), ve vodě teplejší
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rozpouští se tím méně této soli, čím větší jest její teplota, za teploty 103° 
rozpouští pak 100 č. vody již jen 215 č. této soli, právě tolik rozpouští se 
v témž množství vody za teploty 30°. Z nasyceného roztoku vylučují se 
v teplotě 33—40° hráně síranu sodnatého, bezvodného; tento taje červeným 
žárem bez rozkladu. Uhlím mění se za horka v siřičitan sodnatý, větším 
množstvím v sirník.

Sůl Glauberova bývá zhusta pomíšena solí kuchyňskou a hořkou, jichž 
zbavuje se opětovaným hraněním. Prodáváť se hraněná i bezvodná.

Podobný předešlému jest i síran draselnatý, známý od r. 1634, kdy byl 
objeven Oswaldem Crollem, žákem proslulého Paracelsa. Croll nazval tuto 
sůl tartarus vitriolatus. Později bylo užíváno této soli i jinými jmény (na př. 
Arcanum duplicatum, Sal de duobus, Sal , Panacea hol-
satica), až r. 1718 Stáhl dokázal, že všecka tato jména náležejí téže látce, 
t. j. síranu draselnatému.

Síran draselnatý nachází se hraněný na Yesuvu co ; v skrovném
množství v řepě a jiných rostlinách, ve zvířatech, rozpuštěn v některých vo
dách studničných, slaných pramenech a vodě mořské, tudíž bývá i v soli kamenné. 
Vedlé soli kuchyňské nachází se nezřídka draselnatý nerost (vodnatý
síran draselnato-hořečnatý a chlorid hořečnatý), tak na př. u Kalusze a Stass- 
furtu; z něho tvoří se pikromerit (Schoenit), t. j. vodnatý síran draselnato- 
hořečnatý.

Nejvíce nabývá se ho z kainitu Kaluszského a Stassfurtského. Rozpustí-li 
se tento ve vodě, hraní se z roztoku pikromerit. ten pak polévá se studeným, 
silným roztokem chloridu draselnatého po několikkrát, nebo lije se vřelý na
sycený roztok pikromeritu na chlorid draselnatý drobně hraněný. Dostanou 
se v obojím případě hráně síranu draselnatého, jež čistí se v odstředivém 
stroji a pokrývají se málem vody. V roztoku zbývá karnallit strojený (vod
natý chlorid hořečnato-draselnatý). Někdy vyrábí se síran draselnatý z chlo
ridu draselnatého týmž způsobem a v týchž přístrojích jako síran sodnatý 
z chloridu. Výrobkem vedlejším jest při dobývání dýmavé kyseliny dusičné, 
při čistění salajky, při dobývání iódu, vzdělávání matečných louhů solivarů, 
při dobývání bílé magnesie z hořké soli a salajky, uhličitanu cinečnatého, ze 
síranu a salajky atd.

Síran draselnatý tvoří hráně bezbarvé, velmi tvrdé, bezvodné, stálé na 
vzduchu, rozpustné v 12 č. vody ledové a 4 č. vody vřelé, chuti hořkoslané, 
nerozpustné v líhu. Silným žárem červeným taje, aniž rozkládá se. S mno
hými sírany dává soli podvojné, na př. se síranem hořečnatým, kterážto sůl 
nachází se v přírodě co pikromerit.

Užívání má v lékařství, sklářství, při dobývání kamence, chrómanu dra
selnatého, salnytru a salajky.

Zvláště důležitý jest k hnojení půdy, na níž mají se pěstovati réva vinná, 
jetel, burák, brambory, len, řepka, tabák, rostliny luštinaté, trávy pícné atd. 
Veškeré rostliny tyto odnímají půdě sloučeniny draselnaté; nenacházejí-li jich 
dostatek v zemi, churaví a zakrní, poskytujíce výtěžek velmi nepatrný. Při 
bývalém skrovném hospodářství dávala se ornici náhrada za sloučeniny, rost
linami jí odňaté, hnojem chlévským a postačovala, ale nynější zvýšené a rychlé 
těžení z půdy vymáhá též náhrad výdatnějších, aby se nezmrhala plodnost země. 
Hnojí se tudíž drasdnaiými hnojivý, v nichž nachází se vedlé síranu též chlo
rid draselnatý, sůl hořká a kuchyňská. Soli tyto přivádějí se hojně z Kalusze 
v Haliči a ze Stassfurtu v Prusku do obchodu.

Louhy žíravé. Má-li se užiti salajky nebo sody k bílení anebo k dělání 
mýdel, třeba prve učiniti roztoky těchto solí žíravými. Hotovení louhů žíra
vých zakládá se v tom, že ze solí jmenovaných vyloučí se žíravina pomocí 
jisté látky, kteráž odnímá sólem těmto kyselinu uhličitou, ježto seslabuje pů
sobení alkalií v barviva anebo v mastnoty. Zkušeností se ukázalo, že účin-
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bují žíravá salajka a žíravá soda na barviva vláken lněných, konopěných nebo 
bavlněných, na tuky různé nejlépe, jsou-li nejčistější.

Mají-li se roztoky salajky nebo sody učiniti žíravými, třeba je vařiti 
s dostatečným množstvím žíravého vápna, kteréž odnímá těmto sólem kyselinu 
uhličitou, slučujíc se s ní na nerozpustný uhličitan vápenatý, kdežto v roztoku 
zůstávají salajka a soda, zbavené kyseliny. Obyčejně rozpouští se 1 č. salajky 
nebo sody v 1 0  až 1 2  č. vody, k čemuž přidává se 1 č. vápna hašeného. 
Smíšenina tato vaří se dotud, pokud čirá, scezená kapalina šumí, přičiní-li se 
k ní kyseliny solné nebo octové. Není-li rozklad ukončen, nachází se v roz
toku ještě uhličitan draselnatý nebo sodnatý, silnější kyselinou .vybaví se 
z roztoku kyselina uhličitá, pročež roztok šumí.

Odpaří-li se louhy žíravé velmi rychle, zbývají látky pevné, velmi žíravé, 
t. j. žíraviny volné. Roztopí-li se tyto žíraviny a lejí-li se po té bud! na 
desky měděné anebo do kadlubů, dostávají se'bud! v podobě desk nebo rou
bíků, kteréž šlovou leptavý kamínek, poněvadž užívá se jich k leptání ran.

Drahnou dobu neznala se pravá úloha vápna při dobývání louhů žíra
vých. Staří, pak Geber a Albertus Magnus po jich příkladu, nazývali dělání 
žíravých louhů sesilováním alkalií; Albertus Magnus pak nazval žíravé draslo 
jménem alkali. Druhdy myslelo se, že vápno pálené má ten účel, aby zba
vilo sodu nebo salajku zvláštní slizovité látky, kteráž seslabuje účinek těchto 
solí. Teprve Black dokázal r. 1756, že účinek vápna zakládá se v odnímání 
kyseliny uhličité a ve vylučování volných žíravin ze salajky nebo sody.

Nečistý roztok žíravého drasla, na př. louh mydlářský, připravuje se ze 
smíšeniny z popele dřevěného s páleným vápnem a vodqu v kádi o dvojím 
dně, jejíž hořejší dno opatřeno jest četnými drobnými dírkami a pokryto čistou 
slámou. Na toto dno dá se smíšenina ona, polévá se vodou dešťovou nebo 
říčnou a louh stáčí se po delším čase. Pak nalévá se ještě několikkráte čer
stvé vody a slabý louh, jenž dostane se, slouží k vyloužení čerstvého popele 
na místě vody.

Velmi čisté žíravé draslo dostane se též, pálí-li se 1  č. salnytru obec
ného v tyglíku měděném s 2  až 3 č. plechu měděného, načež vylouží se pá
lená smíšenina vodou, slévá se čistý roztok se sedliny kysličníku mědnatého 
a odpařuje se. Salnytr obecný rozkládá se tak, kyslík z kyseliny dusičné 
slučuje se s mědí na kysličník mědnatý, ve vodě nerozpustný, dusík prchá a 
kysličník draselnatý zbývá.

Žíravé nátrony jehož se užívá v mnohem větší míře, připravuje se hned 
při dělání sody. Dává se totiž více uhlí a surová soda vylouží se hned vodou 
na 50° teplou. Louh stáním vyčištěný zaváří se rychle do hustoty 1*5, při 
čemž vylučuje se uhličitan,, síran a chlorid sodnatý na dně a kapalina barví 
se červeně, pročež slově louhem červeným.; sbarvení toto pochází od zvláštní 
sloučeniny sirníku sodnatého se sirníkem železnatým. Po té zahřívá se ve ve
likých pánvích litinových až na 155° a přidávají se na každých 100 kilog. 
žíravého nátronu 3—4 kilogr. chilského salnytru, jímž rozkládá se sirník a 
kyanid sodnatý, ješto se vyvinuje čpavek a dusík. Čpavku vyvinuje se takové 
množství, že jest s úžitkem, jímati tuto látku ve věži kokové, do níž přitéká 
ustavičně studená voda, jíž čpavek se pohlcuje. Aby ušetřili dusičnanu sod
natého, vehánějí někteří továrníci do horkého louhu po 6 — 8  hodin vzduch, * 
jímž louh červený se odbarvuje, poněvadž sirník železnatý se sráží a sirník 
sodnatý se okysličuje.

Též připravuje se z roztoku síranu sodnatého pomocí žíravého barytu 
(hydrátu kysličníku barnatého), z roztoku fluoridu sodnatého (od vzdělávání 
kryolitu) hašeným vápnem, nebo pálením uhličitanu sodnatého s kysličníkem 
železitým, čímž tvoří se sloučenina kysličníku železitého s kysličníkem sodna
tým, ješto rozkládá se vodou na žíravé nátron a kysličník železitý.

Žíravé nátron zbavuje se nečistot (solí sodnatých, vápna, kysličníku hli
52*
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nitého, kyseliny křemičité) nejlépe, roztápí-li se po delší čas v tyglíku želez
ném, při čemž ony se vylučují na stěnách tyglíku. Nejčistší připravuje se. ze 
sodíku. Do hluboké mísy stříbrné dá se kapka vody a kousek sodíku; mísa 
stojí v studené vodě a pohybuje se rukou, až sodík roztekl v mlékovitou ka
palinu, načež přidává se zase voda a sodík atd. Zbytek hustý pálí se červe
ným žárem a lije se do kadlubů.

Žíravé draslo a žíravé nátron jsou těla bílá, krystalovitá, poněkud pro- 
svítavá, chuti nad míru žíravé a louhovité. Temným žárem červeným tají a 
pak rozežírají nádoby hliněné a platinové, bílým žárem prchají co bílý dým, 
aniž se rozkládají. Jsouť totiž kysličníky draslíku a sodíku sloučené s vodou 
anebo hydráty kysličníků. Hydrát draselnatý č. žíravé draslo drží ve stu 
16*07 č. a hydrát sodnatý č. žíravé nátron 22*5 č. vody, kteráž se vylučuje, 
přičiní-li se k těmto žíravinám některé kyseliny. Ze vzduchu i jiných plynů 
pohlcují vodu a rozplývají nebo pohlcují též kyselinu uhličitou, jíž mění se 
v uhličitany, kteréž nejsou více žíravé. Účinkem tímto hydrát draselnatý se 
rozplývá, kdežto hydrát sodnatý sesychá a rozpadává se v bílý prášek. Podlé 
této vlastnosti lze obě sloučeniny od sebe rozeznati. Z té příčiny chovají se 
obě látky v nádobách suchých a neprodyšně zavřených. S vodou zahřívají se 
silně a rozplývají hojně na kapalinu bezbarvou, hustou, řečenou žíravý louh, 
kteráž působí silně alkalicky (zčervenalý papír lakmusový modří) a rozežírá 
mocně ústrojniny, jmenovitě zvířecí. V líhu se rozpouštějí, čehož užívá se, aby 
se připravily úplně čisté. Dávají se do láhve, z části lihem naplněné, načež 
tato neprodyšně se uzavře. Po nějakém čase rozpustí se pouze hydrát dra
selnatý anebo hydrát sodnatý, kdežto uhličitany týchž zásad a jiné nečistoty 
zbývají nerozpuštěné. Čistý roztok lihový se odleje a odpařuje se v.baňce 
skleněné na dvé třetiny svého prvějšíbo objemu, po té zahřívá se zbytek 
v míse stříbrné, až se roztopí, načež lije se na plechy stříbrné, kdež ztuhne 
na bílou, krystalovitou látku, jíž užívají v pracovnách chemických co skoumadla.

Hydrát draselnatý a sodnatý jsou zásady velmi mocné. Přidáme-li jich 
roztoku k nějaké rozpuštěné sloučenině kovové, ihned roztok se zakalí, poně
vadž vylučuje se rozmanitě sbarvený hydrát kysličníku kovu.

Žíravé draslo a žíravé nátron má velmi rozsáhlé užívání. Žíravé draslo 
užívá se v podobě roubíků jménem lapis causticus (leptavý kamínek) v lékař
ství k leptání ran. V průmyslu dává se hydrátu sodnatému přednosť před 
hydrátem draselnatým, neboť jest lacinější tohoto a k témuž chemickému 
účinku třeba jeho méně (40 č. žíravého nátronu má týž účinek co 56 č. ží
ravého drasla). Sloužíť k dělání mýdla, k čistění mastných tkanin, k dobý
vání kyseliny šťovíkové z pilin dřevěných, k dělání salnytru obecného z chil
ského, k čistění tkanin lněných a bavlněných, k rozpouštění mastnot, k roze
znání bavlny a lnu od vlny ve tkaninách (tato rozpouští se jím), ku připra
vování sloučenin, k srážení nebo rozpouštění kysličníkův atd. Slabého louhu 
žíravého užívá se k uschování leštěných ocelových a vůbec železných před- 
mětův. Povlekou-li se předměty železné vrstvou roztoku tragantu, k němuž 
přičinilo se roztoku některé žíraviny, nerezavějí i po delší době.

Dobýváni kovfi žíravin. Roztápějíce žíraviny se železem, obdrželi Gay- 
Lussac a Thenard r. 1808 po prvé větší množství draslíku a sodíku, čímž byla jim 
možnosť podána, proskoumati veškeré vlastnosti těchto velezajímavých prvkův. 
R. 1832 počal švýcarský chemik Brunner dobývati těchto kovů roztápěním 
uhličitanů žíravin s uhlím za vysokého žáru, kteréhožto způsobu dosud s pro
spěchem se užívá.

K dobývání draslíku slouží obyčejně surový vinný kámen. Tento pálí 
se s prvu v uzavřeném kelímku, čímž dostane se látka uhlu podobná, složená 
z uhličitanu draselnatého a velmi jemně rozptýleného uhlí. Uhel tento míchá 
se ještě s uhlím dřevěným a směsí touto naplní se do 3 / 4 láhev z kujného 
železa F, v jakých rozesílá se rtuť (viz obr. 133.), do níž zadělána jest krátká



trubice železná u  (hlaveň pušky). Láhev ta jest ve větrné peci GC vodorovně 
položena a rozpaluje se uhlím dřevěným do nejprudšího žáru bílého. Plyny 
a páry vedou se z ní do připojeného měděného jímadla A, naplněného dopola 
kamenným olejem a chlazeného ledem. Uhličitan draselnatý rozkládá se uhlím 
v bílém žáru na ten způsob, že tvoří se kysličník uhelnatý a vylučuje se 
draslík. Draslík prchá v zelených parách, jež zhušťují se v jímadle co kuličky 
nebo i větší kusy spolu s tělem černým, na vzduchu samozápalným (smíšeni- 
nou to draslíku s hydrátem draselnatým a uhlem), ježto plyny pouštějí se skle
něnou trubicí g do vzduchu. Draslík nečistý roztápí se v plátěném váčku 
pod horkým kamenným olejem a protlačuje se pak dřevěnými kleštěmi, nebo
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Obr. 133. Pec k dobývání draslíku.

překapuje se opětně ze železné křivule. Překapování draslíku jest práce ná
kladná i nebezpečná a výtěžek skrovný, pročež má cenu as jako stříbro. Z jed
noho kilogramu zuhleného vinného kamene dostane se po tříhodinném pálení 
asi 278 gr. draslíku. Dle výpočtu mělo by se obdržeti 408 gr. Za nižšího žáru 
ztrácí se však čásť draslíku z té příčiny, že rozkládá tento kov kysličník 
uhelnatý, čímž tvoří se směs z uhlíku a kysličníku draselnatého, jíž zacpává se 
roura u. Roura tato čistí se časem holí železnou, kteráž strká se otvorem a 
až dovnitř křivule V. Podlé návodu belgických chemiků Maresky a Donny-ho 
chytají se páry draslíkové v jímadle, složeném ze dvou prohnutých železných 
desk, ješto jsou vespolek čtyřmi šrouby spojeny. Draslíkové páry srážejí se 
v úzkém prostoru mezi oběma deskami, čímž sbíhá se menší ztráta.

Od r. 1854, kdy začalo se dobývati hliníku na veliko, obrátila se pozor
nost továrníků hlavně k sodíku, jehož dobývání jest mnohem snadnější a bez
pečnější. Podlé způsobu Deville-ova dobývá se sodíku pálením směsi z uhli
čitanu sodnatého, uhlí a křídy. Přísada křídy činí směs nesnadno roztopitel- 
nou a tudíž i způsobilejší, aby snesla vysoký žár, jímž sodík se vylučuje. Křída 
rozkládá se též pálením za přítomnosti uhlí na kysličník vápenatý a kysličník 
uhelnatý, jenž prchaje unáší i páry sodíkové. Dobývání sodíku se zdokonalilo 
za naší doby v té míře, že náleží k nejsnadnějším chemickým výkonům. Před 
třiceti lety prodával se kilogram sodíku až za 3500 zl.; r. 1853 stál 400— 
500 zl., nyní prodává se za 3— 4 zl. Ceny tyto ukazují, kterak při zmáhající
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se spotřebě sodíku i dobývání jeho postupně jednodušším a tudíž i lacinějším 
se stávalo.

V továrnách dobývá se sodíku následovně: Udělá se velmi dokonalá smí
šenina z 1000 kil. suchého uhličitanu sodnatého, 450 kil. uhlí kamenného ko
vářského a 150 kil. křídy. Tato smíšenina pálí se v železných válcích, až za
číná z těchto vystupovati žlutý plamen sodíkový. Smíšenina nechává se pak 
vystydnouti, načež se dává po 17—- 2 0  kil. do papírových kornoutů. Dobývání 
sodíku provádí se v plechových válcích, kteréž jsou povlečeny vrstvou ohni
vzdorné hlíny. Více válců takových jest v jedné peci vodorovně zazděno. 
Když nacházejí se válce v bílém žáru, naplní se několika kornouty, načež se 
uzavrou. Sodík vylučuje se mnohem snadněji draslíku, menším horkem než 
cink, a neslučuje se s kysličníkem uhelnatým. Páry jeho vedou se z válce 
trubicí do jímadla, naplněného olejem z dehtu kamenouhelného. Překapaný 
sodík roztápí se pod olejem dehtovým a lije se na cány nebo kusy pravo- 
úhelné. Z jednoho kilogramu suchého uhličitanu sodnatého dostává se 436 gr. 
sodíku.

Draslík jest kov barvy stříbrné a lesku silného, hutnosti 0*865. Při 0 ° 
křehne v krychlích a jest lámavý; při 15° jest nad míru ohebný a tažný, že 
hněte se jako vosk a krájí se nožem jako mýdlo. Teplem 62° taje a podobá 
se pak rtuti, mírným žárem červeným mění se v páry krásně zelené. Na 
vzduchu, zvláště vlhkém, kysličí se již v obecné teplotě velmi rychle, pročež 
vidí se lesk a barva jeho toliko na čerstvém průřezu. Pokrýváť se korou 
bělošedou a mění se brzo veskrz v hydrát a uhličitan draselnatý. Proto scho
vává se pod kapalinou, kyslíku prostou, pod kamenným olejem, avšak i pod 
tou nelze jeho zcela uchrániti před kyslíkem. Vodu rozkládá již v obecné 
teplotě; hodí-li se kulička jeho na vodu (viz obr. 134.), pluje s vrchu, ubírá jí kys
lík a vypuzuje vodík, čímž zahřívá se v té míře, že zapálí vyloučený vodík,

jenž pak hoří plamenem jpurpurovým (od par draslíkových); 
kulička běhá rychle ve vodě a mění se v sklovitou žha
vou kuličku hydrátu draselnatého, jež rozplývá ve vodě na 
roztok alkalický. Draslík jeví největší slučivosť s kyslíkem. 
Kyselinu uhličitou imkládá v červeném žáru, měně se 
v uhličitan draselnatý, a vylučuje uhlík, podobně spaluje 
se v kysličníku dusičitém, chlóru, brómu, sirovodíku, fos- 
forovodíku, fluoridu křemičitém, pročež slouží k dobývání 

Oor‘ 134vodé?slík na některých vzácných prvkův, zejmena bóru, křemíku a ně
kterých kovů.

Sodík podobá se ve vlastnostech svých draslíku; má větší hutnosť (0*972) 
a jest bělejší tohoto, má silný lesk, jest v zimě křehký, v teple ohýbá se a 
krájí se jako vosk, ale jest tvrdší draslíku. Teplem 96° roztápí se a těká 
v červeném žáru v parách bezbarvých. Zahřívá-li se na vzduchu, zapaluje se 
a hoří plamenem žlutým. Na vzduchu jest stálejší draslíku, má o něco menší 
slučivosť s kyslíkem. Vodu rozkládá sice za studená, měně se v hydrát sod
natý, a vybavuje z ní vodík, ale tento nezapaluje se; ve vodě gumové, kde 
prodlévá déle na témže místě a neochlazuje se tak rychle, zapaluje se však 
vodík a hoří plamenem pěkně žlutým od par sodíkových; podobně na mokrém 
papíře. S draslíkem slévá se snadno; slitina 1 č. sodíku s 1 — 1 0  č. draslíku 
jest při 0 ° kapalná jako rtuť. Ve svých sloučeninách má velikou podobu 
s draslíkem, ale jeví slučivosť o málo skrovnější onoho. Užívání má ve 
větším množství k dobývání hořčíku a hliníku, a k dělání amalgamy sodíkové 
a k vyrábění oceli a kujného železa z nečisté litiny, jíž odnímá síru, fosfor 
a arsén.,

Dvojuhličitan sodnatý vyrábí se zhusta již v týchž závodech co soda. 
Do kameninových nádob, naplněných hráněmi sodovými, pouští se kyselina 
uhličitá do té doby, až jest uhličitan sodnatý plynem tímto nasycen. Hráně
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sodové stávají se neprůhledné, pórovaté, snadno se rozetírají a pozbývají 5/tí 
své vody, kteráž odtéká po stěnách nádoby, rozpouštějíc síran a chlorid sod
natý, čímž stává se dvojuhličitan sodnatý velmi čistým. Též pouští se kyse
lina uhličitá roztokem uhličitanu sodnatého; jest-li tento silný, vylučuje se 
dvojuhličitan sodnatý co prášek krystalovitý, ze slabého roztoku ve velkých 
hřáních. Poněvadž roztok pohlcuje kyselinu uhličitou zvolna, brává se k tomu 
výhodněji smíšenina z 1 č. prášku hraněné sody a 4 č. zvětralé, kteráž staví 
se v mělkých mísách ku kádím, v nichž kvasí se mest vinný, mladinka nebo 
zápara. V místech, kde vyvinuje se kyselina uhličitá hojně z kyselek nebo 
země, pouští se tato do komor, v nichž jest soda rozestřena na lískách. 
Zřídka nabývá se k témuž konci kyseliny uhličité rozkladem vápence nebo 
magnesitu. Též míchá se vřelý roztok sody opatrně s takovým množstvím 
anglické ‘ kyseliny sirkové, co by nasytilo právě jen polovici sodíku (na 
263 č. hraněné sody 49 č. kyseliny sirkové), načež vyhraní za několik dní 
dvojuhličitan sodnatý. Tento suší se nejlépe v proudu kyseliny uhličité;
zahřáté na 40°.

Dvojuhličitan sodnatý tvoří bílé desky soustavy jednoklonné anebo 
kyprý bílý prášek, chuti slané, mírně alkalické. Ve vodě rozpouští se mnohem 
méně nežli soda. 100 č. vody rozpouští při 0° 8*95 č. a při 70° 16*69 č. této 
soli. Roztok tento pouští již za mírné teploty kyselinu uhličitou, vaří-li se, 
prchá z něho velmi mnoho tohoto plynu, v roztoku pak zbývá půldruhouhliči- 
tan a po delším vaření i uhličitan sodnatý. V suchém vzduchu jest stálý, ale 
na vzduchu vlhkém pouští nenáhle kyselinu uhličitou.

Dvojuhličitanu sodnatého užívá se hojně v lékařství proti neduhům žalu
dečným. Tráví-li žaludek špatně, dostačí prý něco této soli, a chuť k jídlu 
dostaví se opět. Nejvíce této soli užívá se k strojení kyselky, tak zvané 
vody sodové (soda-water), jakž zhusta neprávně se nazývá. Jest podstatná 
součásť jprdsků šumivých, jež drží mimo něj ještě kyselinu vinnou., Dáme-li 
prášek tento do vody, šumí tato velmi prudce, poněvadž vylučuje se kyse
lina uhličitá, kdežto v roztoku zbývá vínan sodnatý, jenž má účinek mírně
počišťující. Účinkuje-li voda v nádobě uzavřené na tento prášek, trvá pak
kyselina uhličitá ve vodě rozpuštěna, čímž dostane se šumivá voda čili stro
jená kyselka. Strojené kyselky připravují se obyčejně v ten způsob, že se 
nechává účinkovati kyselina uhličitá za zvýšeného tlaku na studenou vodu, 
čímž tato pohlcuje 4— 8 násobný objem tohoto plynu. StrojHi se voda sodová 
ve velkém, připravuje se kyselina uhličitá v nádobách kovových z mramoru 
nebo magnesitu pomocí kyseliny sirkové. Kyselina uhličitá pouští se nej
prvé několika nádobami vodou naplněnými, v nichž zbavuje se kyseliny sir
kové, odtud přichází do plynojemu. Pumpou na tlak ssaje se pak spolu 
s kyselinou uhličitou i voda ze zvláštního jímadla a obě látky tlačí se do 
velké duté koule kovové, ješto se nachází nad pumpou upevněna; na té 
kouli nachází se inanometer, jenž udává tlak uvnitř nádoby. Z koule pouští 
se voda sodová bud do lahví anebo do sifonů, jež zvláštním přístrojém se 
uzavírají.

Má-li se strojiti kyselka v malém, užívá se zváště džbánu
plynového (viz obr. 135. a 136.). Tento jest láhev z kameniny o dvou oddě
leních; do hořejšího většího C dá se voda anebo jiná kapalina (na př. víno), 
která má se nasytiti kyselinou uhličitou, pak položí se džbán vodorovně, 
otevře se dolejší oddělení B , dá se do něho 14 gramů hraněné kyseliny 
vinné a 16 gramů dvojuhličitanu sodnatého s trochou vody. Otvor zavře se 
rychle a džbán postaví se, načež kyselina uhličitá vniká do C vláskovými 
otvory přehrádky A. Yyplnilať by as čtyřnásobný objem (7, pročež vzniká 
znamenitý tlak, kterýž vyhání kapalinu z láhve, otevře-li se tlačením na hla
vičku zámyčka, kterouž jest zavřena trubice k vypouštění nápoje. Za po
dobných poměrů rozpouští se kyselina uhličitá uvnitř země vodami prameni
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tými, pročež kyselky, došedší na povrch země, kde ustává tlak, vyvinují ze 
sebe velmi hojně kyselinu uhličitou. Takové kyselky nacházíme na př. 
u Seltersu, Olešnice, Biliny, Radešova, Vichy ve Francii a j. v. Prameny 
u města Vichy odnášejí v průběhu 24 hodin 3075 kil. dvojuhličitanu sodna
tého, což činí do roka 1,122,375 kilogr., zajisté to ohromné množství!

V domácnosti užívá se zhusta dvojuhličitanu sodnatého co přísady do 
studničné vody, má-li tato sloužiti k vaření luštěnin. Též slouží při dělání 
chleba bez kvašení, aby těsto kynulo; užívá se ho tu co součásti 
nebo Horsfordova prášku pekařského, jenž drží v sobě ještě kyselý fosforečnan 
vápenatý a chlorid draselnatý. Zhusta slouží k témuž účelu dvojuhličitan sod
natý a kyselina solná, jež v těstě se rozkládají, čímž vzniká chlorid sodnatý 
a kyselina uhličitá. Dvojuhličitan sodnatý slouží též při pozlacováni a popla- 
tinování, k loupání hedbáví a vlny, jež porušuje méně než mýdlo a čpavek, 
za přísadu do mléka, aby se nesráželo a do piva, aby se odstranila kyselina 
z něho.

Obr. 135. a 136. Liebigfiv- džbán plynový.

Salnytr či sanytr (z lat. sal nitri) byl znám již v dávnověku Éekům a 
Římanům jmény: niti on nebo nitrům, ač týmiž jmény označovali též uhli
čitan sodnatý. V VIII. věku po Kr. dostala tato látka jméno sal petrae (sůl 
skalná). Několik věků později stala se po vynálezu střelného prachu látkou 
nad jiné hledanou. Složení salnytru zůstalo dlouho tajné. Teprve Boyle 
dokázal v XVII. věku, že lze připraviti tuto sůl z lučavky a žíravého drasla. 
O pravém složení salnytru došla nás známost teprve z doby Lavoisierovy.

Salnytr čistý jest dusičnan draselnatý. 1 0 0  č. této soli drží v sobě 
46'55 č. kysličníku draselnatého a 5 3 ' 4 5  č. kyseliny dusičné.

Sůl tato jest v přírodě velmi rozšířena. Vyvětráváť hojně ze země ně
kterých rovin anebo ze skal vápencových co bílý prášek chuti chladivé, po
někud přihořklé. Tak pokrývají se ohromné pouště Africké před východem 
slunce vrstvou salnytru. V Uhřích vyvětrává salnytr ze země hlavně v kra
jině, kteráž nachází se mezi Tisou, Mároší a horami Sedmihradskými; kra
jina tato má povrch 1 3 0 □  mil; ročně se těží na celé této prostoře as 1500 
centů salnytru. Salnytr tvoří se tu hlavně pod pahorky, na nichž jsou osady. 
Tolikéž vyvětrává salnytr ze země v Itálii, Egyptě, Ukrajině, Španělsku a
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v Indii. Ve východné Indii přispívá zvláště ponebí teplé a suché k tomu, 
že tvoří a hromadí se v náplavu Gangesu nad míru velké množství salnytru. 
Na všech jmenovaných místech vyrůstá salnytr ze země co bujný výkvět, 
jenž smétá se, načež objevuje se v krátké době nový.

Na místech, kde žije mnoho zvířat a kde nachází se hojně zásad silných 
(vápna, magnesie, žíravého drasla a nátronu, čpavku), tvoří se salnytr u ve
likém množství. Tak nalezáme salnytr ve všech vlhkých, tmavých a nízkých 
příbytcích, v stájích, v sklepích; na zdech místností obydlených, na záchodech. 
Na všech těchto místech tvoří drobný; bílý, lesklý výkvět, jenž prozrazuje 
brzkou zkázu zdí. Salnytr prohlodává, rozežírá a ruší i nejsilnější zdě; pročež 
nutno, aby kameny rozežrané a nákazou prostoupené ze zdi se vyndaly a 
novými nahradily. Salnytr nachází se na všech místech hnojených. Nachá
zíme jej též v rostlinách, jež bují poblíže zdí, na rumištích a j. v. Značné 
množství salnytru drží v sobě kopřivy, brutnák, bazanka, rozpuk, slunečnice, 
tabák, durman, blín, kopr, vlašťovičník, kukuřice a j. v.

Vody studničné a pramenité drží téměř vždycky větší nebo menší množ
ství salnytru rozpuštěného Nejvíce salnytru obsahují prameny v krajinách 
vápenatých; tyto drží 6  až 60 grm. této soli v krychlovém métru vody. 
Vody studničné a říčné velkých měst obsahují někdy velmi značné množství 
salnytru V Bengalsku obsahuje voda studničná tolik salnytru, že jest s laná ; 
tato voda slouží co dobrá mrva pro rozmanité druhy obilí.

Na všech těchto místech bývá salnytr provázen i jinými dusičnany, ze 
jména dusičnanem vápenatým, hořečnatým a ammonatým.

Bádáme-li po původu salnytru v přírodě, shledáváme jej jednak ve 
vzduchu, jednak v místech samých, kde se tvoří. Na místech těch nachá
zíme totiž hnijící látky rostlinné a živočišné. Samovolným rozkladem těchto 
látek tvoří se čpavek, kterýž okysličuje se kyslíkem, jenž jest pohlcen látkami 
pórovatými (zděmi, zemí a j. v.), na vodu a kyselinu dusičnou, ježto slučuje 
se s přítomnými žíravinami na dusičnany. Poněvadž nacházíme salnytr též 
na pouštích, v jeskyních, na povrchu skal a vůbec i na takových místech, 
kde nehnijí látky ústrojné, soudíme, že kyselina dusičná tvoří se ve vzduchu. 
V krajinách horkých povstává kyselina dusičná bleskem, jenž vzduchem za 
častých a velmi prudkých bouří prochází. Kyselina dusičná slučuje se s vodou 
a čpavkem na dusičnan ammonatý, kterýž deštěm na zemi se splavuje, kdež 
opět se rozkládá přítomnými uhličitany, čímž vynikají různé dusičnany (du
sičnan draselnatý, vápenatý a hořečnatý) a uhličitan ammonatý, jenž okysli
čuje se kyslíkem vzdušným opět na kyselinu dusičnou, ježto rozpouští různé 
žíraviny, měníc je v dusičnany.

V krajinách suchých a horkých, kde pokrývá salnytr půdu na způsob 
jíní, jest dobývání jeho velmi jednoduché. Výkvět salnytru smétá se, sme
tený prach rozpouští se ve vodě, roztok tento pak se odpaří. Aby hojně 
salnytru se tvořilo, hnojí se místa taková popelem slaměným nebo dřevěným. 
Též brává se k dobývání salnytru hlína, z níž salnytr vyrůstá, rum ze starých 
domů, vytahuje se vodou, k roztoku přidává se salajky nebo popele dřevěného, 
aby rozložil se dusičnan vápenatý nebo hořečnatý z hlíny, roztok se zaváří 
a hraní. Louh matečný, zůstávající po hřáních salnytrových, vylévá se na 
salnytrništi, čímž tuto znovu salnytr se tvoří. Tak dobývá se salnytru v Uhřích, 
Egyptě, jmenovitě pak ve východné Indii. Surový salnytr indický přiváží se 
do Anglie (ročně 275.000 kilogramů); jestiť v něm 45—70% dusičnanu 
draselnatého, mimo ten drží v sobě hlavně chlorid sodnatý a látky zemité.

V Evropě středné dobývalo se salnytru druhdy následujícím způsobem: 
Rum ze stavení, obsahující dusičnan vápenatý a hořečnatý, rozbíjel se na 
drobné kusy, kteréž vodou se vyluhovaly. Louh sehnaný rozkládal se surovou 
salajkou, čímž vytvořil se salnytr a srazily se uhličitan vápenatý a hořeč
natý, načež roztok se zavářel. Z roztoku vylučovaly se při postupujícím
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zaváření méně rozpustné chloridy, jež pak se odstraňovaly. Roztok, zava
řený na 45° B., nechal se hraniti, čímž dostávalo se surového salnytru, jenž 
odváděl se do pracháren.

Druhdy dobývalo se salnytru též hojně sadech Za naší
doby dobývá se tak ještě v krajinách severných, zvláště v Rusku a Švédsku. 
Tímto způsobem dobývání napodobí se vznikání salnytru v přírodě. Na mlátě 
jílovém, nepromokavém, nasýpají se v pravidelných řadách nízké hromady 
rumu ze starých stavení, bláta z ulic a rybníků, opuky nebo hlíny a vápence, 
promíšené co možná nejlépe s velikým množstvím ústroj nin dusičnatých, jakož 
jsou: rostliny, v nichž jest salnytr, všeho druhu odpadky zvířecí z jatek, 
dílen koželužských, kliháren a dílen chemických, hnůj a rum zespod chlévů 
atd. Hromady ty proplétají se slámou a proutím, aby měl vzduch přístupu a 
polévají se časem močí neb hnojnicí, aby byly vždy vlhky; když dozrává 
smíšenina, nechá se vyschnouti, čímž táhne se roztok salnytru k vrchu hro
mady. Takto vzniká kůra, salnytrem bohatší, která seškrabuje se tak dlouho, 
pokud hromada má dosti veliký povrch, načež doplní se tato opět hlinou vy
touženou. Z uzrálé hlíny matečné dobývá s'e vodou louhu , v němž
jest nejvíce dusičnanu vápenatého a hořečnatého, ale též dusičnan draselnatý 
a sodnatý, chlorid vápenatý, hořečnatý a draselnatý, soli aminonaté a ústroj- 
niny. Louhu tohoto nabývá se v kádích, dvojím dnem opatřených (viz obr. 137.).

Hořejší dno jest slámou pokryto, vzduch uchází z pro
storu mezi hořejším a dolejším dnem trubicí 6 , ko
houtkem při a louh se stahuje. Do louhu tohoto přidá 
se pak salajky nebo dřevěného popele, aby rozložily 
se dusičnan vápenatý a hořečnatý, čímž vznikají ne
rozpustné uhličitany těchto zásad, a dusičnan drasel
natý. Kapalina se sedliny scezená zaváří se v kotlích
měděných nebo železných, při čemž vylučují se ne
čistoty (chlorid draselnatý a sodnatý, síran vápe
natý), jež vybírají se. Roztok zůstaví se pak na 
několik hodin k úplnému vyčistění a pouští se do 
měděných nádob k hranění. Takto nabývá se veli

kých hráni salnytru surového domácího, jež jsou žluté od ústrojnin a drží 
v sobě asi 2 0 %  rozplývavých chloridů, solí, kovů, zemin a vody, v dutinách 
uzavřené.

Od roku 1832 rozmohlo se nad míru dobývání salnytru z dusičnanu 
sodnatého (salnytru chilského). Salnytr , krychlový nebo sodnatý vy
skytuje se v ohromném množství na západném pobřeží Jižné Ameriky, ze
jmena v Peruánsku a Chili. Krajina, v níž nacházejí se nejbohatší ložiště 
této užitečné soli, náleží k nejjižnéjší části Peruánská. Tvořit asi 3000 stop 
vysokou vysočinu, omezenou na západ strmým, písčitým břehem, na východ 
pohořím kordillerským. Vysočina tato jest velikou, vypráhlou pouští, jelikož
po celý rok nebývá zvlažena deštěm. V lůně krajiny této nacházejí se lo
žiska dusičnanu sodnatého. Týž vykvétá na mnohých místech a tvoří pak na 
zemi povlak podobný špinavému sněhu. Na jiných místech vyplňuje pro
hlubně, jež zdají se býti vysušenými rybníky, co vrstva 2—3 palce mocná. 
V jeskyních a rozsedlinách vyskytuje se též ve velikých kuších, jež trhají 
se střelným prachem. Též tvoří pod povrchem zemským rozsáhlou vrstvu,

' z níž dobývá se kopáním. Nejbohatší solí touto jest travnatá rovina (pampa) 
Tamaruyalská, rovněž bohatá jest poušť Atakama, jež náleží k Bolivii. Podlé 
přibližných výpočtů nalézá se asi 1 2 0 0  milliónů centů salnytru sodnatého 
na části pobřeží Peruánského, mající délku 30 mil anglických, což stačí na 
tisíc let, zůstane-li vývoz týž, jakým jest nyní. R. 1858 vyvezlo se 1,220.640 
centů, r. 1859 již 1,574.199 centů. Na mnohých místech nacházejí se vedlé 
ložišť salnytru chilského vrstvy soli kuchyňské, jíž bývá dusičnan sodnatý

Obr 137. Káď k vyluhováni 
salnytru.
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nejčastěji znečištěn; chilský salnytr drží v sobě též sloučeniny železa, iódu 
sůl Glauberovu, sodu, chlorid a bóran vápenatý a j. v. Surový salnytr chilský 
obsahuje průměrně 20—85°/0 dusičnanu sodnatého. Koku 1820 byl přivezen 
prvý salnytr chilský do Anglie. Jelikož nedostalo se jemu odbíratelů, byl 
uvržen do moře. Též v severné Americe nezdařily se prvé pokusy se solí 
touto, pravá cena její byla poznána teprve později. Od roku 1832 jest však 
vývoz salnytru chilského velmi značný, poněvadž slouží nyní výhradně k do
bývání salnytru draselnatého a kyseliny dusičné; jediná Anglie spotřebovala 
r. 1859 asi 800.000 centů této soli.

Dobývání salnytru chilského jest velmi obtížné. Krajiny, kteréž jeho 
poskytují, leží na příkré, písčité a rozsedlinami prostoupené, 10—15 angl. 
mil od břehu mořského vzdálené vysočině, k níž vedou toliko neschůdné 
stezky, pročež jest doprava jeho k břehu mořskému velmi obtížná. Salnytr 
chilský nakládá se do pytlů, kteréž odnášejí se mezky do přístavu u města 
Iquique v Peruánsku (v. obr. 138.) anebo do Concepcionu v Chili. Mezkové

Obr. 138. Doprava salnytru chilského v Peruánsku.

vrací se pak zpět, nesouce náklad kamenného uhlí, jež slouží co topivo 
v solivarech.

Jelikož drží salnytr chilský v sobě velmi mnoho chloridu sodnatého (15-—40°/o) 
a jiných přimíšenin, čistí se ve zvláštních solivarech. Roztlouká se na hrubý 
prášek a na kusy s velikost slepičího vejce, kteréž rozpouštějí se v kotlích 
v matečném louhu, jenž zbývá po vyhranění čistého dusičnanu sodnatého, 
anebo užívá se k témuž účelu čisté vody. Y kotlích těchto' vaří se roztok 
4—5 hodin, načež stahuje se do nádrží, v nichž nechá se po 2  hodiny ustátí, 
aby se zbavil zemitých přimíšenin, pak pouští se do mělkých nádob, v nichž 
PO 3—4 dnech salnytr chilský se vyhraní. Salnytr hraněný suší se pak na 
vzduchu. Louh matečný slouží k vyluhování surového salnytru chilského. 
Poněvadž přiváží se palivo z Anglie a vody jest veliký nedostatek (v přístav
ném městě Iquique připravuje se voda k pití překapováním vody mořské),
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proto vyluhuje se pouze salnytr bohatší, jenž drží v sobě 60—65% dusičnanu 
sodnatého. Jelikož vyluhování provádí se dosavade způsobem velmi nedokona
lým, nedostává se ze surového salnytru nikdy ani polovice dusičnanu sodna
tého, v něm obsaženého.

Salnytr chilský hraní se v bezvodných, tupých klencích, krychlím podob
ných, pročež slově též salnytr krychlový. Rozpouští se v rovné váze studené 
vody, čímž tato značně se ochlazuje. Na vzduchu vlhne, za horka roztápí se 
v látku, kteráž ztuhnuvši stává se krystalovitou. Pálí-li se s uhlím nebo 
s látkami ůstrojnými, třáská, ač mnohem méně salnytru obecného. Prodajný 
salnytr chilský drží vždy něco iódidu a iódečnanu sodnatého, chlóridu sodna
tého, síranů a dusičnanů, jichž nesnadno pro svou velikou rozpustlivosť se 
zbavuje. K dělání prachu střelného se nehodí, poněvadž prach z něho při
pravený na vzduchu vlhne a příliš nenáhle hoří. Za tó slouží v ohněstrůj- 
ství co přísada do smíšenin pro plameny žluté. Hospodářům poskytuje výborné 
hnojivo. V chemických továrnách slouží k dobývání kyseliny dusičné, chlóru, 
při dobývání kyseliny sirkové ; v obou případech má býti prost chloridů.

Nejvíce salnytru chilského vzdělává se nyní na salnytr obecný. Dobý
vání salnytru obecného ze salnytru chilského provádí se obyčejné následují
cím způsobem: V malém množství vařící vody rozpustí se 1 0 0  kilogr. dusič
nanu sodnatého a 87*3 kilogr. chlóridu draselnatého, kterýž u velikém množ
ství dostává se z ložišť kamenné soli v Prusku (Stassfurt) a Haliči (Kalusz); 
roztok napotom se zaváří, čímž vylučuje se chlorid sodnatý, ve vodě méně 
rozpustný, v roztoku pak zbývá dusičnan draselnatý, za horka mnohem roz
pustnější. Tak obdrží se hraněním 118*6 kil. dusičnanu draselnatého a 68*7 kil. 
chlóridu sodnatého. Poněvadž tento poslední není za horka o mnoho více 
rozpustný nežli za studená, usazuje se, když roztok se odpařuje. Hráně chló
ridu sodnatého odstraňují se sběračkami, pokud se vylučují; když zůstává 
roztok čirý, zaváří se na 45° B. a leje se potom do velikých nádrží, v nichž 
ostaví se hranění. Aby se vyloučily hráně velmi drobné, míchá se v roztoku 
dřevěnými tyčemi. Tak obdrží se též salnytr surový, držící 8 —10% cizích 
přimíšenin, mezi nimiž převládají chlorid draselnatý a sodnatý. Poněvadž ne
hodí se salnytr takový k dělání střelného prachu, třeba jej čistiti č raffi- 
novati, aby se zbavil cizích, přimíšených solí, což provádí se ve zvláštních 
raffinerjích.

Čistění salnytru provádí se následovně: Salnytr surový polévá se ve ve
likých nádržích nasyceným roztokem čistého salnytru, kterýž sice rozpouští 
jiné soli, zvláště sůl kuchyňskou a chlorid draselnatý, ale nikoliv salnytr. Na
potom rozpouští se salnytr takto čištěný ve vřelé vodě na kotlích železných 
(viz obr. 139.), při čemž roztokem ustavičně se míchá. Kotle jsou v peci za
zděny nad topením r. Horký vzduch pouští se prve, nežli komínem uchází, 
pod velikou pánev kteráž jest podezděna, čímž vznikají přihrádky r, c, c, c, 
Při x  otevírá anebo uzavírá se capouch lopatkou, má-li se v peci žár ztužiti 
nebo zmírniti Na pánvi B  louh se předehřívá, načež pouští se do kotle A , 
v němž na řetízku h jest zavěšena miska m. Topí-li se pod kotlem, vaří 
se roztok salnytrový a kapalina v celém kotli klokotá, jediné nad mi
skou m zticha zůstává; tak usazují se sádra a jiné soli v misce, načež poho
dlně se vybírají.

Čirý roztok salnytru zbavuje se nečistot též pomocí klihu. Do vřelého 
roztoku salnytrového naleje se horký roztok klihu, načež se jím úsilovně
míchá. Pěna, kteráž na povrchu se tvoří, sbírá a odstraňuje se ustavičně.
Zčeřený roztok salnytru má hustotu 56° B. a vře teplotou 112— 115°. Roz
tok tento pouští se do prostranných nádrží, v nichž ochlazuje se, při čemž 
se jím ustavičně míchá. Tak usazují se z roztoku drobnohledné hráně sal
nytru v podobě sněhu Hráně tyto stahují se pak na nakloněnou plochu, kdež
nechají se okapati. Matečný louh, z něhož více žádné hráně se neusazují,



pouští se do sklepa do zvláštních nádrží. Moučka salnytrová dává se pak 
do velikých dřevěných koryt, jež mají dvojí dno; hořejší dno jest na způsob 
síta zřízeno. V korytech těchto polévá se nasyceným roztokem salnytru, 
kterýž cizí přimíšeniny rozpouští, načež vytéká do žlábku a trubkou c (viz 
obr. 140). Když moučka salnytrová okapala, polévá se ještě čistou vodou
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Obr. 139. Kotel k čistění salnytru.

a nechá se opět po více téhodnů okapávati, po té se suší. K sušení slouží 
prostranná pánev měděná, umístěná nad pecí. Salnytr roztlouká se na drobné 
kousky, načež dává se na pánev, kdež rozetírá se velikým válcem dřevěným 
na moučku, kteráž se častěji prosívá, načež opět se suší. Suchý salnytr 
raffinovaný drží 5 5 5 5  až soli
kuchyňské; takto hodi se již k dělání 
střelného prachu.

Kapaliny, které sloužily k vypí
rání salnytru, drží v sobě vedlé chloridu 
sodnatého a dusičnanu draselnatého, 
též někdy značné množství uhličitanu 
sodnatého. Aby se zbavily této přísady, obr- 14°- Kor>’to k íi6téni salnytru.
nasycují se kyselinou solnou, zavářejí
se pak ve velikých kotlích (viz obr. 139), čímž vylučuje se sůl kuchyňská a 
usazuje se pak v misce m. Roztok salnytru, solí zbavený, zaváří se a zů
staví se pak hranění. Salnytrová moučka rafinuje se známým způsobem. 
Sůl kuchyňská, jež dostává se při zaváření louhů co vedlejší zplodina, drží 
v sobě vždy ještě málo salnytru. Aby se salnytru zbavila, dává se na krátko 
do kotle, naplněného vařící vodou, čímž salnytr se rozpouští, načež opět se 
odstraňuje. Voda, salnytrem nasycená, se zaváří, načež se z ní dostává sal
nytru hraněním.

Salnytr nachází se v obchodě bud v kuších cukru podobných anebo co 
prášek písčitý. Můžeme jej však obdržeti též ve velmi krásných hřáních, 
necháme-li nasycený roztok jeho nenáhle hraniti. Hráně jeho jsou dlouhé 
šestiboké hranoly rýhované, zhusta duté, bezbarvé, bezvodné, chuti chladivé 
a pichlavé. V dávce 60 až 1 0 0  grammů působí jedovatě. Rozpouští se velmi 
snadno ve vodě.
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1 0 0  částí vody rozpouští za

0 ° ............................ 13 č.
2 0 °  31 „
5 0 °  85 „
8 0 °  170 „

1 0 0 ° .....................  246 „
1 1 5 - 9 °   335 „

Rozpustlivosf salnytru ve vodé roste značně s přibývající teplotou. V líhu 
se nerozpouští. Teplem 350° taje v kapalinu bezbarvou, jež ochlazením 
křehne v tělo paprskovité. Žárem červeným vypuzuje se s prvu kyslík a zbývá 
dusnan draselnatý, jenž rozkládá se teplotou vyšši v dusík, kyslík a ky
sličník draselnatý. Na žhavém uhlí třáská mocné a spaluje za silného světla 
a horka síru, kostík, železo, cink a t. d. Poněvadž snadno pouští kyslík jiným 
látkám, jest veledůležitým pramenem kyslíku, k němuž průmyslník chemický 
velmi často se utíká o pomoc.

Y prodajném salnytru bývá nejčastěji chlorid sodnatý, což se poznává 
dusičnanem stříbrnatým, jakož i tím, že roztopený salnytr již při skrovném 
množství (V80) přimíšené soli kuchyňské nekřehne více paprskovitě, ale má 
lom zrnitý. Podobně poznává se i přítomnost dusičnanu sodnatého v něm.

Salnytr má velmi rozsáhlé užívání. Nejvíce arciť slouží k přípravě 
prachu střelného a jiných látek třáskavých (viz článek „Střelný prach a 
látky třáskavé"). Neméně však slouží k přípravě kyseliny dusičné, při do
bývání anglické kyseliny sirkové, k nakládání masa spolu se solí kuchyň
skou (někdy i s cukrem), k chlazení vody (v Indii), v lékařství k studeným 
obkladkům, k čemuž nejlépe hodí se smíšenina z 50 č. salnytru s 57 č. chlo
ridu draselnatého a 32 č. salmiaku. Při rozličných pracích s kovy slouží co 
přísada do tavidel. Sem náleží černý , jenž připravuje se pálením 2 č. 
vinného kamenne s 1 č. salnytru; jest smíšenina uhličitanu draselnatého s uhlí
kem. B ílý flus, jehož nabývá se podobně z rovných podílů vinného kamene 
a salnytru, jest smíšenina uhličitanu a dusičnanu draselnatého. Rychlé tavidlo 
Bauméovo jest smíšenina ze 3 č. salnytru, 1 č. květu sirkového a 1 č. jemných 
pilin dřevěných. Ye smíšenině této roztápí se zvláště dobře bronz. Posype-li 
se místo předmětu, kde má kov se roztopiti, tímto práškem a zapálí-li se 
tento po té, roztaví se kov velmi rychle. Dáme-li do skořápky ořechové tuto 
smíšeninu spolu s kouskem stříbra a zapálíme-li ji pak, roztopí se stříbro 
dříve nežli se zapálí skořápka. Tento účinek tavidla Bauméova vysvětluje 
se velikým horkem, jež vzniká náhlým hořením jeho a proměnou kovu 
v snadno roztopitelný sirník.

Kyselina dusičná jest v rukou chemikových látkou předůležitou, bez 
níž by nebylo lze v nynější době se obejiti. Již pro rozmanité, podivuhodné 
výjevy, které povstávají, stýká-li se s rozličnými látkami, zasluhuje naše po
zorování. Uvážíme-li však důležitost její v přírodě k výživě rostlin, v prů
myslu k dobývání a zkoušení látek přerozmanitých, zajisté použijeme příle
žitosti, abychom seznámili se s ní poněkud blíže na tomto místě.

Prvý, kdo zmiňuje se ve svých spisech o této důležité látce, jest slavný 
arabský učenec Geber. Přírodozpytec tento nazývá kyselinu dusičnou vodou roz
pouštějící (aqua dissolutiva) a radí, aby se dobývala následujícím způsobem:
„Yezmi libru skalice cyperské, půldruhé libry salnytru a čtvrt libry kamence; 
překapuj tuto smíšeninu, abys obdržel kapalinu, ježto má velmi velikou moc 
rozpustlivou." Albertus Magnus popisuje též dobývání této kyseliny, již nazývá 
vodou prvou (aqua prima), vodou filosofickou, jsoucí na prvém stupni dokona
losti. Týž učenec vypravuje též o nejdůležitějších vlastnostech této látky, 
zvláště pak poukazuje k tomu, že rozpouští kovy, vyjímaje zlato, pročež 
může se užívati k oddělování tohoto kovu od stříbra a mědi. Mnozí spiso
vatelé připisují vynález kyseliny této nesprávně alchymiku Raymundu Lulliovi 
(nar. r. 1235), od něhož pochází jméno nové této kyseliny. Raymund Lullius
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popisuje tuto kyselinu jmény voda silná (aqua fortis acuta). O této kyse
lině praví mezi jiným, „že jest palčivější ohně samého, spalujíc vše, čeho 
dotkne se, rozpouštějíc i obyčejnou síru.“ Po drahnou dobu nebylo známo pra
vého složení této kyseliny salnytrové, teprve r. 1784 bylo objeveno krásnými 
pracemi Cavendishovými. Tento znamenitý učenec dovedl jednoduchým 
pokusem tuto kyselinu z její součástí vytvořiti. Cavendish naplnil rouru 
skleněnou, mající podobu obráceného V, smíšeninou ze 7 objemů kyslíku a z 3 
objemů dusíku, načež dal do směsi této něco vody vápenné a umístil konce 
roury v nádobách rtutí naplněných Jednu nádobu spojil řetízkem železným 
se zemí a druhou s konduktorem elektriky, čímž procházel smíšeninou veliký 
počet elektrických jisker. Po delší době seznal Cavendish, že plyny zmizely 
téměř úplně, proměnivše se v kyselinu dusičnou, jíž nasytila se voda vápenná. 
Pravý poměr kyslíku a dusíku v této kyselině ustanovili r. 1816 Davy a 
Gay-Lussac.

Kyselina dusičná tvoří se utavičně ve vzduchu za času bouřky půso
bením blesku, vzduchem procházejícího. Tvořit se současně dusičnan a dusán 
ammonatý. V zemi nacházíme na mnohých místech skrovný počet její solí, 
t. j. dusičnan vápenatý, hořečnatý, ammonatý, sodnatý a draselnatý. Dusič
nany tyto povstávají nasycením silných zásad kyselinou dusičnou, ješto 
vzniká ustavičně okysličením čpavku, stálé zplodiny rozkladu dusičnatých 
ústrojnin.

Kyselina dusičná připravuje se rozkladem salnytru obecného kyseli
nou sirkovou za mírného horka. V malém slouží k účelu tomu přístroj pře- 
kapovací ze skla (viz obr. 141.). Křivule naplní se rovnými podíly prášku

Obr. 141. Přístroj překapovací.

salnytrového a kyseliny sirkové sehnané. Smíšenina tato zahřívá se zlehka, 
čímž kyselina dusičná méní se v páry, kteréž se srážejí v jímadle, chlaze
ném ustavičně proudem studené vody. Po skončeném rozkladu zbývá v kři
vuli kyselý síran draselnatý. Tímto způsobem nedostane se však veškeré 
kyseliny dusičné, v salnytru obsažené, a sice z následujících příčin. S počátku 
rozkladu odnímá kyselina sirková kyselině dusičné vodu, čímž tato rozkládá 
se vyšší teplotou na kyslík a rudé páry kyseliny dusičelé, jimiž křivule i jí- 
madlo se naplní. Teprve později vystupují z křivule bilé páry kyseliny du
sičné, kteréž srážejí se v jímadle v kapalinu bezbarvou. Ku konci překapo
vání vyvinují se obyčejně opět rudé páry, poněvadž vyšším horkem čásť 
kyseliny dusičné se rozkládá; proto bývá kyselina dusičná žlutě sbarvena 
přimíšenou kyselinou dusičelou. Žlutá barva pochází někdy též od přimíše-
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ného chlóru, poněvadž prodajný salnytr drží v sobě vždycky nepatrný podíl 
soli kuchyňské.

Kyselinu dusičnou možná následujícím způsobem všech nečistot zbaviti: 
Překapuje se s počátku se salnytrem, jenž pohltí přimíšenou kyselinu sir
kovou. K překapování slouží křivule skleněné, v řadách zasazené do peci ga- 
lejné (viz obr. 142.) a jímadlo vyměňuje se, jakmile kyselina dusičná pře-

Obr. 142. Pec gsilejnd.

kapuje prosta chlóru. Kysličník dusičelý a chlór překapují se skrovným 
množstvím kyseliny dusičné nejprve, po té přichází čistá kyselina dusičná a 
v křivuli zbývají látky pevné. Někdy zahřívá se kyselina dusičná v lahvích 
skleněných (bílísé) na 80—90°, aby se odbarvila, poněvadž kysličník dusi
čelý za vyšší teploty opět v podobě par rudých prchá. Při překapování 
kyseliny dusičné přidává se někdy malá přísada dvojchrómariu draselnatého, 
jímž okysličuje se kysličník dusičelý na kyselinu dusičnou. Skrovné množ
ství chlóru lze vyloučiti přísadou dusičnanu stříbrnatého nebo olovnatého, 
jež dávají s chlórem sloučeniny nerozpustné, načež překapuje čistá kyselina.

V továrnách chemických dobývá se kyseliny dusičné týmž způsobem, 
jediné v jiných přístrojích. Na místě dusičnanu draselnatého béře se laci
nější dusičnan sodnatý anebo salnytr chilský. Obyčejně užívá se na 1 0 0  č.

Obr. 143. a 144. Pec k dobývaní kyseliny dusičné.

chilského salnytru 65 č. sehnané kyseliny sirkové. Salnytr chilský a kyse
lina sirková dávají se do velikých válců litinových, pro ušetření hlinou vy
mazaných, jež bývají po dvou nad jedním topením a spojují se skleněnými 
trubicemi s celou řadou jímadel skleněných nebo kameninových (viz obr. 
143. a 144.). Do válce c dá se po sejmutí víka ab salnytr, pak zase víko
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se přiloží a zamaže se. Napotom topí se. Kyselina dusičná odchází rourou 
při d f  do jímadla A, chlazeného vodou. Jímadlo toto bývá ještě spojeno 
s jedenácti lahvemi kameninovými, z nichž poslední souvisí s komínem, jímž 
odvádějí se páry, které se nesrazily v jímadlech. Každé jímadlo naplní se 
do jedné třetiny velmi zředěnou kyselinou dusičnou, jíž snadněji se pohl
cují páry z peci vycházející. V prvé nádobě obdrží se bezbarvá kyselina 
dusičná, v druhých pak nachází se kapalina žlutočervená, ješto zbavuje se 
chlóru a kysličníku dusičelého zahříváním. Po vypuzení veškeré kyseliny du
sičné zbývá v křivuli síran nebo dvojsíran sodnatý. S počátku a ku konci 
překapování objevují se rudé páry kysličníku dusičelého, jež jímají se zvlášť, 
aby dostala se kyselina dusičná bezbarvá. Na místě válců litinových užívá 
se nyní zhusta v továrnách velikých litinových kotlů, do nichž vejde se až 
400 kil. salnytru chilského. Ze 100 kil. salnytru chilského mělo by se do- 
stati 134 kil. kyseliny dusičné, mající hustotu 36° B .; obyčejně dostává se 
však 127 až 129 kil. Dvojsíran sodnatý, kterýž ve válcích anebo v kotli 
zbývá, slouží k přípravě sody.

V prodajné kyselině dusičné továren bývá zhusta kysličník dusičelý, 
kyselina sirková, soli draselnaté a sodnaté, kysličník železitý a jiné slouče
niny netěkavé, pocházející překypěním z křivule, anebo ze zanešení krku 
křivule; chlór, bylo-li ho v dusičnanu, a konečně iód, užilo-li se dusičnanu 
sodnatého, v němž bývá iódid i iódečnan sodnatý. Pro mnohé závody průmy
slové postačuje tato surová kyselina dusičná, tak na př. při dobývání kyse
liny sirkové, šťavelové a j. v.

Zvláštní druh prodajné kyseliny dusičné jest červená kyselina dusičná 
dýmavá, kteráž dostává se, překapují-li se za vyšší teploty 202 č. salnytru 
obecného s 98 č. kyseliny sirkové. Za vyšší teploty rozkládá se čásť kyse
liny dusičné, tvoří se kysličník dusičelý, jenž míchá se v jímadlech s kyselinou 
dusičnou, čímž povstane červená kapalina. Rovněž nabývá se jí, přidá-li se 
ku směsi salnytru a kyseliny sirkové něco škrobu.

Červená kyselina dusičná dýmavá má barvu červenožlutou až tmavě 
hnědorudou a vydává na vzduchu ze sebe páry rudohnědé. Poněvadž jest 
v ní kysličník dusičelý, okysličuje mnohem rychleji než kyselina čistá. Smí- 
chá-li se s málem vody, zelená s počátku, pak modrá (od kyseliny dusíkové), 
větším množstvím vody bělá, konečně pouští rudé páry; proměnila se takto 
ve vodnatou kyselinu dusičnou.

Čistá kyselina dusičná jest kapalina čirá, bezbarvá, hutnosti 1*522 
(48-5° B.). Vře teplotou 86°, zimou— 50° tuhne na látku zažloutlou, máslu 
podobnou. Čím méně vody jest v ní, tím má větší hutnosť a tím nižší bod 
varu. čistá kyselina dusičná drží ve 100 č. 85*75 č. bezvodné kyseliny du
sičné, nebo kysličníku dusičelého a 14*25 č. vody, kterýchž nelze jí odejmouti 
horkem nebo kyselinou sirkovou, než jediné v ten způsob, že odloučí se od 
kyseliny mocnější slučivostí kysličníku kovového.

R. 1849 podařilo se francouzskému učenci Deville-ovi vyloučiti bez- 
vodnou kyselinu dusičnou. Deville vedl suchý chlór přes roztopený dusičnan 
stříbrnatý, ve skleněné rouře umístěný, a chytal zplodinu rozkladu v rouře, 
obklopené smíšeninou mrazivou. Tak rozkládá se čásť kyseliny dusičné bez
vodné, jiná čásť ztužuje se v jímadle v podobě krásných, bezbarvých hra
nolů kosočtverečných. Látka tato jest v té míře nestálá, že třeba ji přecho- 
vávati v zatavených rourkách skleněných. 100 č. bezvodné kyseliny dusičné 
drží 25*92 č. dusíku a 74*08 č. kyslíku.

Kyselina dusičná vydává na vzduchu bílý dým zápachu nepříjemného, 
pročež slově dýmavou kyselinou. Chuť má nepříjemnou, žíravou. Látky 
ústrojné zhusta již za obecné teploty rozkládá. Dusičnaté ústrojniny, jako 
kůži, roh, vlnu, hedbáví, peří, barví trvanlivě na žluto. Kyselina dusičná 
jest nad míru prudkým a lidem pro své rozsáhlé užívání přesnadno přístup-
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ným jedem. Napila-li se jistá osoba této látky, třeba aby požila co nej
rychleji mléka, roztoku klovatiny anebo pálené magnesie, rozdělané vodou, 
má-li se ještě před smrtí zachrániti. Pro svou žíravosť slouží k leptání ran, 
bradavic a t. d. Kyselina dusičná prodává se rozředěna vodou co voda 
lučavka ( Eauforte), máť obyčejně hutnosť 1'19— 1-25 (20— 31° B.), držíť 

31— 41% kyseliny dusičné čisté.
Jestliže překapujeme kyselinu dusičnou, pozorujeme, že zvyšuje se její 

bod varu z 87° znenáhla až na 123°, kde zůstává stálý. Kyselina dusičná 
vroucí teplotou 123°, nerozkládá se po čas překapování, ano i na světle slu
nečném jest stálá, kdežto obecná, kyselina dusičná, vroucí teplem 86°, tímto 
účinkem se rozkládá, žloutne a pouští červený plyn. Tato stálá kyselina 
dusičná má hustotu 1'42 (43° B.) a drží 40% vody; užívá se častěji nežli 
sehnaná kyselina dusičná.

Yede-li se žhavou trubicí porculánovou, rozkládá se ve vodu, v dusík 
a kyslík. Mírnějším horkem rozkládá se ve vodu, kyslík a kysličník dusičelý. 
Památné jest působení její v rozličné prvky. Jelikož skládá se z kyslíku 
a dusíku, kteréž velmi slabou silou se víží, pouští přesnadno čásť svého kys
líku látkám jiným, zvláště hořlavým, jež pak okysličují se, sama pak mění 
se v nižší kysličník dusíku anebo ve volný dusík.

Zahříváme-li tuto kyselinu s uhlím, se sirou nebo fosforem, nastává 
velmi prudký rozklad; vyvinuje se kyselina uhličitá, kyselina sirková a kyse
lina fosforečná a vystupuje hojně par rudých kysličníku dusičelého. Kousek 
žhavého uhlí, do dýmavé kyseliny dusičné uvržený, hoří v této dále. Naka- 
peme-li této kyseliny na mour uhelný anebo na kopet, rozžhaví se uhel a 
shoří na kyselinu uhličitou, vedlé této vyvinují se páry rudé Vedeme-li 
vodík, pomíšený parami kyseliny dusičné, rourou skleněnou, v níž nachází se 
horká houba platinová anebo kysličník železitý, vystupují z roury vodné páry 
a čpavek; vodíkem mění se kyselina dusičná ve vodu a v čpavek, z něhož 
opět okysličením znovu povstati může.

Týž rozklad podstupuje kyselina dusičná kovy, vyjma zlato a platinu, 
obyčejně u vyšší teplotě, jen že přistoupením vyloučeného kyslíku ku kovu 
vzniká obyčejně zásada, jež slučuje se s nadbytkem kyseliny dusičné na 
dusičnan. Památno jest, že působí v mnohé kovy (železo, cín, stříbro) mno
hem silněji kyselina vodnatější než kyselina čistá. I ústrojniny rozkládají 
kyselinu dusičnou a okysličují se j í ,  dílem v kyseliny (cukr v kyselinu 
šťovíkovou, indych v kyselinu pikrovou), při čemž zplozuje se někdy teplo 
tak znamenité, že zapaluje se ústrojnina. Některým ústrojninám dodává 
vlastnosti, že vybuchují snadno udeřením i horkem. Látky takové šlovou 
nitrované.

V rukou chemikových stává se kyselina tato pravým divotvorcem.. Sotva 
že uvede rozmanité látky s ní ve styk, ihned objeví se podivuhodná pro
měna. Namočí-li do ní kousek látky bavlněné, promění se tato látka v třas
kavou — střelnou bavlnu. Cukr promění se v ní v nejsilnější kyselinu ústroj- 
nou, kteráž druhdy pouze ze šťavele se dobývala — kyselinu šťavelovou. 
Aloe poskytuje pomocí této látky červená, žlutá a modrá barviva; památná 
jest úloha její při dobývání barev z dehtu kamenouhelného. Neméně důle
žitá jest i v polném hospodářství, neboť soli její náležejí k nejdůležitějším 
mrvám vůbec. Tak slouží valná čásť salnytru chilského, kteráž ročně do 
Evropy se přiváží, k mrvení polí.

Kyselina dusičná má proto velmi rozsáhlé užívání. Sloužíť k čistění 
kovů na povrchu, k rozpouštění kovů, k zkoušení mincí, k affinování zlata 
a platiny, k rytí v mědi a v oceli, při pozlacování mosazi a jiných kovův.

Kloboučník rozpouští v ní rtuť, ustanovenou k dělání plsti; barvíři a 
tiskaři barví jí hedbáví na žluto a pomorančovo. V továrnách na kyselinu 
sirkovou, šťavelovou, zápalky ku střelným zbraním a j. v. užívá se jí v ohrom-
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ném množství. Tak spotřebuje jediná Francie do roka asi 6  milliónů kilo
gramů kyseliny dusičné.

Dusík slučuje se s kyslíkem ještě ve více jiných poměrech, čímž po
vstávají látky velmi zajímavé. Taková látka jest na př. kysličník dusičelý 
(skládá se z 30*44% dusíku a 69 56% kyslíku). Kysličník dusičelý tvoří se 
účinkováním světla a tepla v kyselinu dusičnou, proto jest obsažen v čer
vené dýmavé kyselině dusičné, z níž vylučuje se mírným teplem. Kysličník 
dusičelý jest v obecné teplotě kapalina červenožlutá, kteráž vře při 28° a 
dává páry tmavě pomorančové, zápachu nepříjemného, pronikavého a chuti 
kyselé. Červení papír lakmusový na způsob kyseliny, pročež nazývá se někdy 
též kyselina dusičelá. Okysličuje mocně ; síra, kostík a uhlík hoří v parách 
jejích, horkými parami vodnými rozkládá se na ky&elinu dusičnou a kyslič
ník dusičitý (138 č. kysličníku dusičelého a 18 č. vody dává 126 č. kyse
liny dusičné a 30 č. kysličníku dusičitého). Se zásadami dává dusičnany a 
dusaný. Do ústrojných sloučenin, jež rozkládají se kyselinou dusičnou, vchází 
na místo vyloučeného vodíku a sloučeniny takové, nitrované, vybuchují snadno 
ve vyšší teplotě (bavlna střelná, nitromannit, nitroglycerin, kyselina pikrová) 
Kysličník dusičitý (drží v sobě 46*67% dusíku a 53*33% kyslíku) dostává 
se též, polijí-li se v láhvi plynopudné odstřižky plechu měděného nebo rtuť 
lučavkou a chytá-li se nade rtutí. Jest plyn stálý, bezbarvý, průzračný, 
nezpůsobilý k dýchání, neboť slučuje se i za studená s kyslíkem a mění se 
v rudohnědě páry kysličníku dusičelého a dusíkového. Kostík a sirovodík 
hoří v něm skvělým plamenem, síra a dříví ne. Silná kyselina dusičná po
hlcuje jej, čímž vzniká kyselina dusíková (drží v sobě 36*04 %  dusíku a 
63*16% kyslíku), kterouž barví se silná kyselina dusičná na hnědo, slabší na 
žluto, zeleno a modro. Kyselina dusíková tvoří se, zahřívají-li se některé 
ústrojniny, na př. škrob, s kyselinou dusičnou. Dušan ammonatý, sloučenina 
této kyseliny s kysličníkem ammonatým, tvoří se spalováním ústrojnin a vy
pařováním vody, proto nachází se vždycky ve vzduchu. Kyselina dusíková 
jest kapalina tmavomodrá, jež vře pod 0 ° a vydává ze sebe žlutočervené 
páry. Teplem 28° rozpadává se na kysličník dusičitý a kyselinu dusičelou.

Zvláště zajímavý jest kysličník dusnatý (drží v sobě 63-63% dusíku 
a 36*37% kyslíku), objevený Priestleyem, pro svůj účinek v ústroje lidské. 
Kysličník dusnatý dostává se nejlépe zahříváním dusičnanu draselnatého s chlo
ridem ammonatým (salmiakem), čímž povstává chlorid draselnatý a dusičnan 
ammonatý, jenž rozkládá se pálením na vodu a kysličník dusnatý; ucháze
jící plyn jímá se nad vodou vlažnou nebo slanou. Kysličník dusnatý jest ztu- 
žitelný plyn bezbarvý, nevonný, nechutný, průzračný. Po krátký čas lze 
jej dýchati bez újmy zdraví a způsobuje pak jakési opojení a rozčilení, 
pročež jest nazván plyn  obveselu jíc íp lyn  ra jský; ve větším množství účin
kuje škodlivě, neboť způsobuje bezcitnost. Hoření podněcuje rovně jako 
kyslík a hořící síra i kostík hoří v něm dále světlem skvělým. S rovným 
objemem vodíku dává plyn třaskavý; podobá se tudíž velice kyslíku. Od 
prvku tohoto rozeznává se, že nedává s kysličníkem dusičitým rudých par. 
Tlakem silným a ochlazením mění se v kapalinu čirou, průzračnou, velmi 
řídkou, jež způsobuje na kůži puchýře. Vypouští-li se tato kapalina úzkým 
otvorem z nádoby, těká částečně a ostatek křehne v tělo sněhovité, jež 
ochlazuje se sírouhlíkem v prostoře vzduchu prázdné až na — 140°, což jest 
největší mráz, jehož lze dosavade docíliti.

O účinku, jaký způsobuje kysličník dusnatý, jestliže se dýchá, konaly 
se ku konci minulého věku v Anglii velmi pilné zkoušky slavným badate
lem Davym. Davy činil tyto zkoušky sám na sobě, a seznal tak podivu
hodné působení tohoto plynu v soustavu nervovou. Zkoušky Davy-ho s ply
nem rájským našly i na pevnině velikého ohlasu, neboť domnívali se tehdá 
lidé, že stal se kysličníkem dusnatým člověčenstvu nový, nad jiné výtečný
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prostředek přístupným, pomocí jehož lze příjemné požitky života zvýšiti. 
Jméno Davy-ho bylo tehdá známější nežli jméno každého jiného učence, 
neboť každý chtěl dýchati plyn rajský, aby si opatřil pocit blaha a veselosti, 
jejž tento způsobuje.

Bóraks zasluhuje pro rozsáhlé užívání své, abychom o něm pojednali 
na tomto místě vedlé jmenovaných již solí alkalií, mezi nimiž důležité 
místo má.

Bóraks byl znám již Řekům a Římanům, kteří jej nazývali 
(pájka zlatá), poněvadž sloužil k spájení zlata s jinými kovy, ač tím jmenem 
označovali též smíšeninu uhličitanu mě dna té ho s fosforečnany žíravin. Arabové 
vyrozumívali později jménem haurach jak bóraks, tak i salnytr. V průběhu 
času proměnilo se jméno baurach v horách anebo bóraks, jímž označovala 
se zvláštní sůl, pocházející z Tibetu a z Indie. Drahnou dobu nebylo známo 
pravého složení této soli. Teprv francouzský chemik Theodor Baron dokázal 
v 1. 1747 a 1748, že skládá se sůl tato z kyseliny bórové, již r. 1702 Hom-, 
berg objevil a jménem „sal sedativumpopsal, a z nátronu. Homberg ob
držel kyselinu bórovou pálením skalice zelené s bóraksem, pročež slula tato 
i kyselinou bóraksovou. Jméno její nynější pochází z r. 1808, kdy objevili 
Gay-Lussac, Thenard a Davy pravé složení její, poznavše, že drží v sobě 
zvláštní prvek hór, sloučený s kyslíkem; od té doby slově bóraks hóranem 
sodnatým.

Bóraks nachází se rozpuštěn v některých horkých jezerech v Indii, 
čině a Persii, zvláště v jezeře Tešu-Lambu v Tibetě velikém a v bóraksovém 
jezeře v Kalifornii. Z vody těchto jezer hraní teplem slunečným a tento ne
čistý bóraks, řečený tinkal (svaga, punksa), vyváží se do Evropy, kde čistil
se dříve v Benátkách a později v Hollandsku.

Surový bóraks n. tinkal přichází do Evropy v malých žlutozelených 
hřáních, ješto jsou pokryty korou hlinitou, na omak mastnou. Bóraks surový 
vypírá se nejdříve žíravým louhem sodnatým, pokud odtéká tento barvený, 
čímž mastnosta se mění v rozpustné mýdlo. Když byl odkapal, rozpustí se 
ve vřelé vodě, k roztoku přidá se 1 2 ° / 0 hraněné sody, aby vyloučily se při- 
míšeniny hlinité, procezená kapalina odkuřuje se a pouští se do nádob dře
věných, olověnými deskami vyložených; tak dostává se přirozený, 
anebo benátský bóraks.

Bóraks raffinovaný nachází se ve dvojích tvarech v obchodě. Bud tvoří 
veliké hranoly šestiboké soustavy jednoklonné, jež drží 47%  vody anebo 
nachází se v hřáních osmisténných, jež drží v sobě toliko 30% vody. Prvý 
druh slově bóraks hranolový. Bóraks tento zvětrává snadno na vzduchu 
suchém, kdežto bóraks osmistěnnýnebo bóraks , jakž nazývá se 
druhý druh této soli, stává se toliko ve vzduchu vlhkém a ve vodě neprů
hledným. Bóraks osmistěnný jest mimo to i tvrdší a hutnější bóraksu hra
nolového. V ostatních vlastnostech shodují se oba druhy.

Bóraks jest na lomu sklovitý, má chuť zasládlou a louhovítou, působení 
slabě alkalické. Rozpouští se v 1 2  č- vody studené a 2  č. vody vřelé. Hor
kem rozplývá se sprvu ve své vodě krystalové, nadýmá se silně (bóraks hra
nolový více nežli bóraks osmistěnný), a pozbývaje vody, tvrdne v tělo bílé, hou
bovité, bóraks pálený. Horkem silnějším taje tento na sklo bezbarvé, velmi 
husté, bóraks bezvodný čili sklovitý. Tento rozpouští v sobě za horka mnohé 
kysličníky kovové, čímž nabývá rozličných barev, rozdílných zhusta v obou 
plamenech dmuchavky, ze kteréž příčiny koná důležité služby co skoumadlo 
k poznání kovů. Tak barví se bóraks sklovitý.

Kysličníkem manganatým — fijalově nebo modře,
„ železnatým — zeleně nebo žlutě,
„ kobaltnatým — tmamovodře,
„ nikelnatým — světle zeleně,
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kysličníkem chrómitým — tmavozeleně,
„ antimonovým — žlutě,
„ mědnatým — světle zeleně,
„ cíničitým mění se v bílou, neprůhlednou látku.

Chceme-li užiti hóraksu k zkoušení nerostů, povedeme sobě následu
jícím způsobem: Malé množství nerostu, v prášek rozmělněného, roztápí se 
s bóraksovým sklem na uhlí v plameně dmucbavky (viz obr. 145.), čímž 
dostane se látka různě sbarvená, podlé jejíž barvy lze pak bezpečně poznati 
přítomnost toho kterého kovu. Má-li se poznati jistý kov ve velmi malém 
kousku nerostu, učiní se následující zkouška: Tenký drát platinový zahne se 
na konci v ouško, kteréž rozžhaví se dmuchavkou, načež dá se do prášku 
ze skla bóraksového; pak rozžhaví se ouško opět, čímž roztopí se bóraks 
v bezbarvou perličku, ješto zůstává v oušku vězeti. Perlička tato dá se 
pak do prášku nerostného a pálí se znovu; kysličník kovový rozpustí se 
v bóraksovém skle, čímž perlička rozličně se sbarví podlé kovu, v prášku 
obsaženého.

Zvláště prospěšný jest též bóraks všem dělníkům v kovu při spájení 
(letování) zlata, stříbra a železa. Mají-li se totiž dva kusy kovu spojiti 
v jedno pájkou, jest třeba, aby byly úplně čisté, neboť nechytá se pájka 
na oskysličené plochy. Dá-li se však mezi oba kovy mimo pájku kus bó- 
raksu, roztopí se tento, rozpouští v sobě kysličníky a chrání kov před no
vým okysličením; stlačením obou kovů 
vytiskne se a spojení jest hotovo. Bóraks 
slouží též v lékařství, ku připravování 
některých sloučenin, strojených draho
kamů, glazur na fajans a nádobí hliněné, 
emailu a skla, do barev na sklo a porcu
lán, co tavidlo při vylučování mnohých 
kovů z rud, k barvení zlata, k měk
čení vody a čistění zubů; s lakou dává 
pokost ve vodě rozpustný, a s tvaro
hem rozpuštěn dobré lepidlo Též slou- 
žívá bóraks v novější době hojně co 
přísada do vody, v níž pere se prádlo, 
čímž prý značná úspora mýdla se stává.
Belgické pradleny rozpouštějí k účelu 
tomu hrsť bóraksu v 45 litrech vody.

V mnohých případech lze užiti 
na místě bóraksu lacinější kyseliny bó
rové, kteráž přiváží se nyní v ohromném 
množství z Toskánska do obchodu.

Kyselina bórová nachází se v pří
rodě volná v krajinách sopečných, na 
liparském ostrově Volkano, kdež tvoří vrstvy až 1 decimeter mocné; nejvíce 
kyseliny bórové nachází se v horkých pramenech u Sassa blíže Sieny, zvláště 
pak v krajině mezi Volterrou a Massou maritimou v Toskánsku, kde na mno
hých místech vystupují proudy horkých par vodných z rozsedlin země, jež 
šlovou soffiony č. fumaroly. Nesouť v sobě kyselinu bórovou, uhlovodík lehký, 
síran a uhličitan ammonatý, kyselinu uhličitou a sirovodík. Zhuštěním jich 
tvoří se jezírka a bařiny, řečené lagoni.Z takovýchto vod hraní kyselina 
bórová co látka, známá v nerostopisech jménem sassolin. Krajina, v nížto 
se úkazy tyto pozorují, považovala se druhdy od pověrčivých venkovanů za 
vchod do pekla. Bylo-li se cestovateli touto krajinou bráti, stávala se 
pouť taková za velikého strachu a modlení. Nyní nachází se v kraji tomto

Obr. 145. Zkoušení dmuchavkou.
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deset továren, z nichž každá vzdělává roztok z 3 až 35 lagon na kyselinu 
bórovou. Pravým zdrojem bohatství stala se krajina tato přičiněním Fran
couze Larderela, jenž má největší zásluhu o toto nové odvětví průmyslu 
chemického. Nyní pracuje v Maremmách, druhdy opuštěných, 1 2 0 0  dělníků; 
čistý výtěžek obnáší ročně 600.000 zl. Kyselina bórová nachází se též 
sloučena se zásadami mimo jmenovaný již tinkal v následujících nerostech: 
v bóronatrokalcitu (vodnatý bóran sodnato-vápenatý), jenž rozšířen jest spolu 
s bóranem vápenatým zvláště hojně v Peruánsku a Nevadě (v severně Americe), 
odkudž přivážejí se obě soli do Evropy, kdež slouží k dělání boraksu a kyseliny 
bórové ; v boracitu (bóran a chlorid hořečnatý), méně hojně nachází se v aksinitu, 
datolitu, turmalinu a j. v. Velmi skrovné množství kyseliny bórové anebo 
sloučenin jejích jest obsaženo v mnohých vodách mineralných (Karlovarské) 
a mořské, zvláště v zálivu kalifornském; stopy její lze nalezti v živci, v dře
věném popeli a drasle.

Nejvíce kyseliny bórové dobývá se od roku 1815 v Toskánsku, kdež 
poskytují 'lagoni ročně nejméně jeden millión kilogramů této látky.

Kolem soffion, pramenů horkých par, jež z rozsedlin zemských se řítí, 
zřizují se vyzděné nádržky, stupňovitě nad sebou položené, do nichž ústí se 
co možná nejvíce soffion (největší mají až 320 metrů v obvodu, hloubku 
4— 5 metrů a zásobí se až 15 soffionami). Soffioni zůstavují kyselinu bóro
vou ve vodě, jíž jsou nádržky naplněné a rozpustilo-li se této dosti, vede se 
roztok do veliké vyzděné nádrže, z níž teče do olověných pánví odkuřovacích, 
pod něž vedou se horké páry soffion (viz obr. 146.). V pánv-ích usazují se

Obr. 246. Dobývání kyseliny bórová v Toskánsku.

nečistoty, zvláště sádra. V novější době pouští se roztok na veliký, naklo
něný a vlnitě zprohýbaný plech olověný, jenž zdola zahřívá se horkými parami 
z několika soffionů. Roztok z plechu tohoto stékající pouští se do pánve, 
v níž se zaváří. Y průběhu 24 hodin vypaří se na jediném plechu více 
2 0  0 0 0  litrů vody. Každého dne -z rána čistí se plechy od prášku sádrového, 
jenž byl se na nich usadil. Jakmile okazuje roztok 1 0 ° B., pouští se do kádí 
dřevěných, olověnými deskami vyložených, v nichž hraní surová kyselina 
bórová špinavě šedá, jež suší se horkem par vodných. V této bývá 80-— 8 6 *2 ° / 0 

kyseliny bórové a cizích přimíšenin (síranu hořečnatého a amonatého,
kamence, salmiaku, síry, kyseliny sirkové, síranu vápenatého, ústrojnin).

Surová kyselina bórová čistí se buď uhlem živočišným a opětným hra
něním, nebo míchá se s 5° 0 kyseliny dusičné, ostaví se na několik hodin 
a pálí se pak v peci, čímž zbavuje se ústrojnin i solí ammonatých.

Hojně připravuje se kyselina bórová nyní též z bóronatrokalcitu (sloveť 
též tiza n. tinkalcit), jenž nachází se spolu se salnytrem chilským. Rozpouští 
se v nádobách dřevěných, uvnitř potřených dehtem, ve zředěné kyselině 
solné a vaří se, čistí se stáním v horku, a ochladí se v nádobách olověných. 
Yyhraní tu kyselina bórová téměř dočista, ješto zbývá v roztoku chlorid 
sodnatý a vápenatý. Hráně kyseliny bórové čistí se lisováním, vypíráním a 
strojem odstředivým.



Vlastnosti a užíváni kyselny bórové. Bórové démanty. 431

Nejčistší kyseliny bórové nabývá se ze vřelého nasyceného roztoku čis
tého bóraksu, k němuž přidalo se kyseliny sirkové nebo solné; tak vylu
čuje se kyselina bórová, načež čistí se hraněním.

Hraněná kyselina bórová nachází se v bílých lupéncích lesku perlového, 
jež jsou na omak mastné a drží v sobě 43*6° 0 vody, 1 č. rozpouští se při 
15° v 26 č. vody, při 100° ve 3 č., z horkého roztoku hraní chladnutím. 
Nasycený roztok kyseliny bórové barví odvar kurkumový hnědě, barvivo kam- 
pešky modře; podobně činí alkalie. V líhu rozpouští se snadno. Zapálí-li se 
tento roztok, hoří plamenem krásně a jasně zeleným, podlé čehož poznává 
se kyselina bórová. Horkem se nerozkládá. Za teploty 1 0 0 ° pouští polovici 
své vody, žárem rudým roztápí se a nadýmá vse podobně jako bóraks, stává 
se bezvodnou a mění se v látku sklovitou. Žárem bílým těká. Zaváří-li se 
roztok její na 1 0 0 °, těká kyselina bórová v značné míře, čímž vysvětluje se 
přítomnost její v soffionech; podobně těká s parami lihovými.

Kyselina bórová jeví v roztocích svých skrovnou slučivosť se zásadami 
a vylučuje se ze solí svých i kyselinou uhličitou a sirovodíkem, za horka 
však pro svou ohnivzdornosť vypuzuje i nejmocnější kyseliny, i kyselinu sirkovou, 
ze solí a zaujímá místo jejich. Soli kyseliny bórové, bórany, roztápějí se čer
veným žárem na bezbarvá skla a rozpouštějí pak kysličníky kovové, jimiž na
bývají rozmanitých barev. Smočí-li se do roztoku některého bóranu v ky
selině solné proužek papíru kurkumového, zhnédne, i při stopách kyseliny 
bórové.

Roztápí-li se bezvodná sklovitá kyselina bórová s hliníkem, rozloží se, 
čímž vyloučí se z ní bór, jenž rozpouští v roztopeném hliníku, z něhož vy
lučuje se po nějakém čase v hřáních. Aby zbavily se hráně tyto hliníku, 
vaří se v roztoku žíravého nátronu, jímž hliník se rozpouští. Hráně bóru 
lámou velmi silně světlo a jsou velmi lesklé, bezbarvé, žlutohnědé n. červené, 
význačné svou velikou tvrdostí. Tyto hráně rýpou velmi snadno korund 
i démant, nejtvrdší nerost známý. Pro svou velikou podobu s démantem 
šlovou hráně tyto též bórové démanty. Bór zná se mimo to ještě beztvárný 
co prášek zelenošedý, hořlavý a ve způsobě šeštibokých lupenů, neprůzrač
ných, barvy měděné, lesku polokovového jako tuha (bór tuhový). Prvek 
tento podobá se proto uhlíku, jejž známe též ve třech rozličných způsobech. 
Bór byl objeven r. 1808 Gay-Lussacem a Thenardem. Bór démantový a 
tuhový objevili r. 1857 Deville a Wohler.

Největší část kyseliny bórové slouží k dobývání bóraksu. K účelu 
tomu rozpouští se soda ve vřelé vodě, do roztoku toho přidává se po men
ších částkách kyselina bórová, při čemž vyvinuje se kyselina uhličitá a uhli
čitan ammonatý, jež pouštějí se do nádoby se zředěnou kyselinou sirkovou. 
Nasycený roztok čistí se stáním a pouští se do kádí, vykládaných deskami 
olověnými, v nichž hraní. Takto dostanou se malé hráně, jež čistí se. Roz
pouštějí se k tomu konci v kádi A  (viz obr. 147.), vyložené olovem, jež 
topí se parami vodnými, přičiní se 5% sody, roztok čistí se stáním a pouští 
se do dřevěné chladnice I?, v níž jest nádoba olověná. Aby se nabylo veli
kých hráni, chladí se kapalina co možná nenáhle, pročež jest kád zavřena 
víkem a mezery I I  jsou vyplněny vlnou nebo jiným špatným sdílečem tepla. 
Dle teploty, k níž ochlazuje se louh, nabývá se bud! bóraksu hranolového 
nebo osmisténného. Bóraks osmistěnný hraní ze silného roztoku v teplotě 
56—79° v pravidelných osmistěnech; za teploty 27—56° hraní z téhož roz
toku bóraks hranolový v týchž tvarech jako přirozený a s týmž množstvím 
vody. Strojený bóraks jest sice čistší nežli přirozený, ale puká snadno po 
plochách štěpných, drobí se a rozpraskává v horku (zvláště hranolový). Vada 
tato zmírňuje se hraněním velmi nenáhlým a mizí přísadou tinkalu. Tak 
dobývá se bóraksu ve Francii a v Itálii z toskánské kyseliny bórové.

Kyselina bórová slouží též co přísada do glazury některých druhův
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porculánu, k dělání skla flintového a strojených drahokamů, k barvení zlata 
k dělání zeleni Guignetovy. Roztokem jejím ve vodě, smíšeným s kyselinou 
sirkovou, napájejí se knoty svíček stearových a parafinových, aby uhořo- 
valy samy.

Kyselina solná a chlór. Sůl kuchyňská skládá se, jakž jsme byli již 
dříve seznali, ze dvou prvkův, ze sodíku a chlóru. Sledovali jsme užívání 
této soli k dobývání rozličných sloučenin sodnatých, ze jména Glauberovy soli 
a sódy; při této příležitosti dotkli jsme se i druhé součásti její, totiž chlóru, 
kteráž vylučuje se při dobývání Glauberovy soli co sloučenina s vodíkem, 
co kyselina solná nebo chlorovodík. Budeť nyní naší úlohou, abychom se
známili se blíže i s touto v průmyslu chemickém veledůležitou látkou.

Zdá se, že byla kyselina solná známa již alchymikům, poněvadž zmi
ňuje se o' ní Basilius Valentinus jménem spiritus salis (duch solný); slavný 
alchymik tento dobýval jí žíháním soli kuchyňské se skalicí zelenou. Boyle 
dostal tuto látku pálením smíšeniny z pilin železných, soli kuchyňské a vody. 
Ku konci XVII. věku dobýval Glauber této kyseliny v překapovacím přístroji 
ze soli kuchyňské pomocí kyseliny sirkové. Týž chemik seznal, že jest látka 
tato plynná, že však rozpouští se též snadno ve vodě na zvláštní kapalinu. 
R. 1772 zachytil Priestley tuto kyselinu nade rtutí a objevil její důležitější 
vlastnosti. Kyselina tato měla v minulém věku různá jm éna; tak slula též

Obr. 147. Nádoby k ólstěuí a hranění bóraksu.

kyselina mořská, muriová (z lat. muria,slaná voda, lák). Když objevil Scheele 
chlór, domníval se, že jest kyselina solná sloučenina tohoto prvku s flogisto- 
nem; jelikož vyrozumíval slovem flogiston vodík, tedy měl pravý náhled 
o složení této látky. Za doby Lavoisierovy byla kyselina solná považována 
za sloučeninu neznámého prvku s kyslíkem. Teprve Gay-Lussac, Thenard 
a Davy dokázali po četných zkouškách, že jeden objem tohoto plynu skládá 
se z */* objemu chlóru a z 1/ 2 obj. vodíku; tito učenci nazvali ji kyselinou 
chlorovodíkovou. Těmito zkouškami objevili chemikové jmenovaní prvou 
z kyselin bez kyslíku.

Kyselina solná vystupuje ustavičně z činných sopek, zvláště z Vesuvu, 
a sráží se s parami vodnými, čímž vznikají prameny a potoky kyselé. Na
cházíme ji též v teplících v okolí sopek jižné Ameriky. Tak odplaví se ře
kou Octovou (rio Vinagre) ve 24 hodinách 31.654 kilog. kyseliny solné a 
38.611 kilog. kyseliny sirkové. Ye vodě ze sopouchu sopky Popokatepetlu, 
v Mexiku, nachází se v jednom litru průměrně 11 gr. kyseliny solné.

Chlorovodík jest za obecné teploty plynný. Jest bezbarvý, zápachu 
dusivého a kyselého, působí nad míru zhoubně v plíce. Červení silně papír 
lakmusový a zháší předměty hořící; hutnosť 1 '26; litr váží 1'62 gr. Za 
teploty 1 0 ° ztužuje se tlakem 18 atmosfér v bezbarvou kapalinu, kteráž
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nemrzne i nejnižší známou teplotou. Žárem se nerozkládá, toliko vede-li se 
přes žhavou pemzu, proměňuje se ve vodu, čímž chlór se uvolňuje.

Ze vzduchu pohlcuje vodu a mění se v hustý bílý dým. Ve vodě se 
rozpouští velmi snadno a hojně; v 1 objemu při bodu mrazu as 500 objemů 
chlorovodíku; nasycený roztok chlorovodíku má hutnost 1 ‘2 1  (26‘5° B.) a 
drží 42‘43°/o chlorovodíku plynného; slově Kyselina solná dýmavá. Tato 
připravuje se v továrnách v největší míře a brává se téměř vždy na 
místě plynu.

V  i

Čistého chlorovodíku nabývá se, zahřívá-li se v láhvi skleněné sůl ku
chyňská se ^zředěnou kyselinou sirkovou a jímá-li se plyn ucházející nade 
rtutí. Obyčejně berou se 3 č. soli, 3 č. kyseliny sirkové, zředěné 1 č. vody. 
Kyseliny solné nabývá se, vede-li se chlorovodík řadou láhví Woulfových, do- 
pola vodou naplněných. Z 1  kilogr. suché soli dostane se za teploty 15° 
tolik chlorovodíku, že se jím nasytí 700 gr. vody. V továrnách dobývá se 
kyseliny solné týmž způsobem, užíváť se však jiných strojů k témuž účelu. 
Bud dobývá se jí ve velikých válcích litinových anebo ve zvláštních pecech.

Y prvém případě dává se do válců A, jež jsou po dvou v peci za
zděny (viz obr. 148.), smíšenina z 5 č. soli kuchyňské s 9 č. kyseliny sirkové,

Obr. 148. Pec k dobývání kyseliny solné.

zředěné ' / 6 vody. Z válců litinových vede široká trubice a do láhve z ka
meniny I, dopola naplněné vodou, k níž připojuje se více láhví podobných; 
hotová kyselina solná pouští se kohoutkem Do každého válce dává se 
160 kilogr. soli a 130 kilogr. kyseliny sirkové o 6 6 ° B. Tak získá se 208 
kilogr. kyseliny solné, jež má 2 2  až 23° B .; kyselina tato drží 34 až 36% 
chlorovodíku.

Ve velikých továrnách chemických dobývá se kyseliny solné ve zvlášt
ních velikých, čtyřhranných pecech, zbudovaných z ohnivzdorných cihel, 
v nichž slouží k rozkladu soli obyčejná kyselina sirková z komor, mající 50 
až 52° B. Pec jest uvnitř oddělena pohyblivou přihrádkou ve dvě části. 
Prvý oddíl peci jest nístěj, sloužící k žíhání Glauberovy soli ohněm, jenž 
udržuje se v plamenníku vedlejším. Vedlé nístěje nachází se veliká pánev 
litinová, ježto naplňuje se solí a kyselinou sirkovou; pánev lze odděliti od 
nístěje zvláštní přihrádkou. S prvu naplní se pánev železná kyselinou sir
kovou a solí, načež zahřívá se horkým kouřem, jenž vede se pod ní zvlášt
ními průchody do komína. Kyselina solná odvádí se pak do láhví kameni
nových z části vodou naplněných, kdež se zhušťuje. Jakmile nevystupují

J a h n o v a  Kronika práce. Díl IV. 55
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z pánve železné více žádné páry, shrabuje se zbytek do prvého oddělení, 
kdež se pálí na nístěji prudkým žárem, čímž rozkládá se ještě nerozložená 
sůl kuchyňská a prchají znovu páry kyseliny solné. V pecech dostane se 
sice méně kyseliny, poněvadž sbíhá se vždy větší nebo menší ztráta; jelikož 
však ušetří se více pi’acovných sil, proto užívá se jich vždy častěji.

Kyselina solná jest však nyní v množství nad míru velikém vedlejším vý
robkem při dobývaní sody z kuchyňské soli (viz str. 432). Ye velikých 
továrnách anglických nabývalo se druhdy takové množství kyseliny solné, že 
se ani nejímala, nýbrž pouštěla se co látka nepotřebná do moře. Jeli
kož však v okolí takových továren rostlinstvo do značné dálky škodlivými 
výpary chlorovodíkovými nemalé újmy trpělo, nařídila vláda, aby se zhušťo
valy veškeré výpary co nejdokonaleji. Tak pouští se v Anglii chlorovodíkové 
páry sprvu do dvou, vespolek rourami shora spojených, velmi prostranných, 
vyzděných věží, kteréž jsou kóky naplněny, jež leží na kamenném rošti a na 
něž s hora ustavičně studená voda přitéká, čímž zhušťuje se kyselina solná, 
zdola do prvé věže přicházející; páry nezhuštěné vedou se do věže druhé, 
týmž způsobem zařízené, odkudž teprvé pouštějí se do komína. Ve věži prvé 
dostává se silná, v druhé pak slabá kyselina solná vězná. Tento způsob 
zhušťování par chlorovodíkových vymyslil r. 1834 anglický továrník Gossage. 
Nyní slouží k témuž účelu zhusta jediná věž, rozdělená příčkou ve dvě při
hrádky, jež shora vespolek souvisí.

Kyselina solná rozesílá se obyčejně v ballónech skleněných nebo láhvích 
z kameniny, nyní též v sudech, uvnitř pokrytých guttaperčou. Prodajná ky
selina solná drží 24— 33°/0 chlorovodíku a má hutnosť 1-12— 1T6. Zahřívá-li 
se, snadno pouští chlorovodík, až konečně překapuje kyselina vodnatější 
s 2 0 °/o chlorovodíku, jež na vzduchu více dýmu nečiní. Toto může býti 
měřítkem hodnoty prodajné kyseliny solné, neboť vydává-li tato na vzduchu 
bílý dým zápachu pichlavého, drží pak zajisté více 20% chlorovodíku. Pro
dajná kyselina solná bývá zhusta nažloutlá od chloridu železitého, mimo to 
jsou v ní shledány ústrojniny, arsén, kyselina sirková a siřičitá, chlorid sod
natý a volný chlór.

Těchto nečistot zbavuje se surová kyselina solná z části překapováním 
z křivule skleněné. Kyseliny siřičité zbavuje se chlórem, jímž mění se kyse
lina siřičitá v kyselinu sirkovou. Po té přičiní se k této kyselině sirníku 
barnatého, čímž vyloučí se kyselina sirková co síran barnatý a arsén co sirník 
arsénový. Čirá kapalina překapuje se po té, čímž zbaví se cizích přimíšenin 
méně těkavých. V čisté kyselině solné nevznikají žádné sraženiny chloridem 
barnatým (od kyseliny sirkové) a sirovodíkem (od arsénu), zahříváním ne
pouští chlóru, ani kyseliny siřičité a odkuřuje se beze zbytku.

Užívání má u velikém množství co rozpustidlo, zvlášť kovů, k dobývání 
vodíku, chlóru a důležitých sloučenin jeho, klihu z kostí, kostíku a kyselého 
fosforečnanu vápenatého, dvojuhličitanu sodnatého, salmiaku, chloridu anti
monového cínatého, cinečnatého a jiných chloridů kovových, k dobývání mědi 
z pražených kyzů, k odstranění přívary v parných kotlích, k čistění rour 
vodovodů, v barvířství, k dělání královské lučavky, v lékařství k vykuřování 
na místě chlóru, zvláště však v bělidlářství, v cukrovarství ku kříšení uhle 
kostěného, v lihovarech při dobývání líhu z melassy, k dobývání kyseliny 
uhličité a dvojuhličitanu sodnatého, leštidla anglického, síry z bláta sodového, 
se solí Glauberovou k strojení smíšeniny zimotvorné.

Voda č. lučavka královská (ruský: carskaja vodka) slově ode dávna 
kapalina, ješto rozpouští zlato, krále kovů. Bylať známa již arabskému alchy- 
miku Geberovi, jenž ji připravoval, přičiniv ku kyselině dusičné salmiaku. 
Albertus Magnus nazýval ji voda druhá. Mnich Odomar, jenž žil okolo 
polovice XIV. věku za panování Filippa z rodu Valois v Paříži, radí, aby se 
připravovala královská lučavka, již nazývá aqua calci nationis omnium metal-
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lorum (voda žíháním všech kovů povstávající), překapováním skalice zelené, 
salnytru a soli kuchyňské. Nyní připravuje se královská lučavka nejčastěji 
smíšením 1  č. kyseliny dusičné s 2  č. kyseliny solné, anebo rozpuštěním sal- 
miaku v kyselině dusičné. Jest kapalina žlutá nebo načervenalá, zápachu dusi
vého, jež rozpouští téměř všecky kovy, i takové, jež nerozpouštějí se kyseli
nami jinými (zlato, platinu), sirníky kovů a jiné sloučeniny nesnadno rozpusti- 
telné, mění je v chloridy; toliko rhodium a iridium odolávají proti této látce. 
Užívání má hlavně co rozpustidlo zlata a platiny.

Sůl kuchyňská a chlorovodík jsou mimo jmenované, rozmanité způsoby 
užívání nemálo prospěšné z té příčiny, že dá se z nich vyloučiti prvek, v bar
vířství, bělidlářství a v mnohém jiném ohledě veledůležitý, jemuž bylo dáno 
jméno chlór.

Poněvadž vyskytuje se chlór v přírodě pouze ve sloučeninách, zvláště 
s vodíkem co chlorovodík, a se sodíkem co sůl kamenná, nebyl po drahnou dobu 
pozorován co látka zvláštní. Ačkoliv užívá člověk ode dávna soli kuchyňské co pří
sady ku svým pokrmům, přece zůstalo vnitřně složení její až do minulého století 
tajné a neznámé. Zdá se sice, že po prvé pozoroval Glauber ku konci XYII. 
století chlór, pravým objevitelem zůstává proto přece slavný švédský chemik 
Scheele. Scheele objevil chlór r. 1774, skoumaje vlastnosti burele, v prů
běhu svých výskumů, jež měly za předmět tuto látku, objevil ještě tři nové 
látky, t. j. kyslík, mangán a kysličník barnatý. Scheele považoval chlór za 
zvláštní novou kyselinu, již nazýval kyselina muriová deflogistovaná. Lavoisier 
a Berthollet nazvali později tuto látku kyselina muriová. Teprv
r. 1811 dokázali Gay-Lussac a Thenard ve Francii a Davy v Anglii, že látka 
tato jest prvkem, jemuž přiřknul posléze jmenovaný učenec název 
(z řeck. chloros =  bledě zelený), jejž Ampére proměnil ve jméno 
kteréhožto názvu nyní výhradně se užívá.

Chlóru dobývá se z jeho sloučenin velmi jednoduchým způsobem. Dle 
Scheele-ho návodu dobývá se jeho ze 4— 5 č. kyseliny solné, ježto zahřívá se 
v plynopudné láhvi s jednou částí burele nebo kysličníku manganičitého. Chlór 
vyvinuje se co plyn žlutězelený, jenž jímá se v suché nádobě skleněné, z níž 
vypuzuje znenáhla vzduch, jsa asi dva a půlkráte těžší tohoto. Pochod che
mický vysvětluje následující obrazec:

!
1. čásť  ch lóru----------------------1

2. čásť c h ló r u ----------

K y se lin a  so ln á  . . =  '

(V odík  ---

—  V oda. —  C hlorid  m angan atý .

K y s l ičn ík  m an gan ič itý  n

Kyselina solná rozkládá se v přítomnosti kysličníku manganičitého; vodík 
prvé slučuje se s kyslíkem sloučeniny druhé, čímž povstává něco vody a čásť 
chlóru se uvolní; druhá čásť chlóru slučuje se s manganem, druhou sou
částí burele, na chlorid manganatý, jenž zbývá v plynopudné láhvi ve vodě 
rozpuštěn. Pomocí 1 0 0  grammů kysličníku manganičitého dostává se průměrně
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30 litrů chlóru. Vede-li se chlór z nádoby plynopudné lahvemi Woulfovými, 
vodou naplněnými, dostává se nažloutlá kapalina, kteráž slově voda chlórová.

V továrnách dobývá se chlóru ve velikém rovněž z kyseliny solné po
mocí burele. Slouží k tomu účelu nádoby z kameniny (viz obr. 149.), mající 
obsah 60— 80 litrů. Do nádob těchto jsou zasazeny dírkovaté válce na
plněné hrubými kousky burele, otvorem levým o zátce přilévá se kyselina 
solná, otvorem pravým odvádí se chlór. Nádoby tyto jsou po čtyřech uloženy 
ve vyzděných, uvnitř olověnými deskami vykládaných kádích, ve kterýchž na
chází se písek aneb roztok chloridu. Takové kádě jsou opatřeny zdola zvlášt
ním topením. Z nádob kameninových odvádí se chlór nejprvé pro vyčistění 
nádobou vodou naplněnou, odkudž vede se olověnými rourami do přístrojů 
nebo místností, kdež má se přivesti k úžitku. Způsobem Scheele-ho dostává 
se z kyseliny solné pouze polovice všeho chlóru, kdežto druhá polovice slu
čuje se s manganem na chlorid manganatý. Vezmou-li se 2  č. chlorovodíku, 
1  č. burele a 1 č. kyseliny sirkové anglické, zředěné polovicí vody, dostane 
se všechen chlór z kyseliny solné, neboť slučuje se kyselina sirková s kyslič-

Obr. 149. Nádoba k dobývání chloru. Obr. 150. Přístroj k dobývání chldru.

níkem manganatým burele na síran manganatý. Dle toho způsobu pracují 
továrny za časů nynějších velmi zhusta.

Na místech, vzdálených velikých továren na sodu, kde jest kyselina solná 
drahá, dobývá se zhusta chlóru podlé způsobu Bertholletova ze soli kuchyň
ské. 3 části této míchají se s 3 č. burele a smíšenina tato zahřívá se v pří
stroji kovovém (v. obr. 150.) s 8  č. kyseliny sirkové, zředěné polovicí vody. 
Přístroje takové skládají se z mělké mísy kovové aa, zazděné nad topením, 
k níž jest přišroubován válec dd, z olověných desk spojený a nahoře zavřený. 
Středným otvorem víka dávají se do přístroje suroviny k vyvinování chlóru, 
nálevkou olověnou na levo přilévá se kyselina sirková, širokou trubicí na právo 
odvádí se chlór, trubicí /  vypouštějí se zbytky. Chlór tvoří se tuto následu
jícím způsobem: Působením jedné části kyseliny sirkové v chlorid sodnatý tvoří 
se chlorovodík a síran sodnatý; účinkem druhé části této kyseliny v burel 
vyvinuje se kyslík a tvoří se síran manganatý; chlorovodík rozkládá se pak 
kyslíkem, chlór se vyvinuje a sráží se voda. Tyto pochody dají se znázorniti 
následujícím obrazcem:
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C hlorid  so d n a tý  =  S o d ík  +  C hlór
Y o d a  =  K y s l ík  -}- Y od ik __________

K y s l ič n ík  so d n a tý —  +  C hlorovodík  z=
j C hlór . 

\  V o d ík .

=  S íran  sod n atý ,
—  Y od a

K y se l in a
sirk ová

J1. čásť-
K y s l ič n ík  m a n g a n ič itý

, K y s l ík -

I,
K y sličn ík  m an gan atý-

čásť-

= :  S íran  m angan atý .

V továrnách vede se chlór bud do vody, čímž dostává se chlórová voda, 
anebo pouští se na některé žíraviny, čímž dostávají se , jichž
užívá se nyní s výhodou na místě chlóru anebo vody chlórové.

Má-li se dobývati vody chlórové, pouští se chlór do nádoby z dubového 
dříví, kteráž jest vodou naplněna. Aby chránilo se dříví před účinkem chlóru, 
bývá nádoba uvnitř natřena smíšeninou silice terpentýnové, pryskyřice a žlu
tého vosku, zvenčí jest mimo to natřena dehtem. Chlór přivádí se do této 
nádoby rourou olověnou zdola a ubíhá pak kolem přihrádek znenáhla vzhůru, 
kdež vypouští se, co nebylo pohlceno.

Ze solí běličských připravuje se nejčastěji vápno chlórové č. beličské, z ně
hož lze pak jiných solí běličských snadno dobyti. Vápno běličské strojí se 
ve velikém množství bud pevné nebo kapalné. Pevného nabývá se, vede-li 
se chlór tak dlouho na hašené vápno, rozestřené v tenkých vrstvách, pokud 
pohlcuje jej vápno ještě, při čemž teplota nesmí dostoupiti nad 18°. Chlór 
vyvinuje se obyčejně v nádobě železné, již ukazuje obraz 150. Odtud pouští

Obr. 151. Kom ora k dobývání vápna chlórového.

se trubicí M  (viz obr. 151.) do čtverhranné komory, zděné z kamenů nebo 
z cihel, spojených tmelem asfaltovým, jež jest rozdělena na více pater prkny 
nebo lískami; na těchto jest vápno hašené u výši několika palců. Hotové 
vápno chlórové vybírá se dvířky s předu a zředuje se často ještě hašeným 
vápnem.

Jiný přístroj k dobývání běličského vápna vidí se na obr. 152. Chlór, vy
vinující se v nádobách e, ježto jsou se spodu topené, vede se do nádob e“ a 
e‘", kdež ve vodě se promývá, odkudž přichází do dlouhé, nízké, z dlažic vy-
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stavené a uvnitř tmelem smolným vymazané komory, kdež nachází se vápno 
zvýší 3—4 palců. Shora jest komora opatřena bezpečnou trubicí / .  Dvířky H  
nasýpává se do komory vápno.

Pevné vápno běličské jest známo v podobě prášku šedého, chuti ostré 
a nepříjemné, jenž vydává zápach po chlóru. Výhodnější jest tím, že drží 
v malém objemu velmi mnoho chlóru. Chová se v nádobách dobře za
vřených, chráněných před vzduchem a světlem, i v těch však rozkládá se 
někdy náhlým výbuchem; při nadbytku vápna jest stálejší. 1 kilogram do
brého chlórového vápna drží nejméně 1 0 0  litrů chlóru.

Vodnatý roztok chlórového vápna, kapalné běličské vápno jest kapalina 
bezbarvá, silně alkalická, chuti svraskavé, a rozkládá se ještě rychleji pevného 
vápna chlórového, maje účinek tohoto. Kapalné běličské vápno drží obyčejně 
dvakráte tolik chlóru co pevné.

Pouští-li se chlór do slabého a studeného roztoku žíravého drasla nebo 
uhličitanu draselnatého tak dlouho, až kapalina bílí červený papír lakmusový, 
dostane se louh bělidlářský nebo Javelle-ský (podlé vsi Javelle u Paříže 
nazvaný). Pouští-li se chlór do studeného, slabého roztoku sody nebo žíra
vého nátronu, dostane se louh Labarraque-ův. Louhy tyto připravují se nyní 
zhusta jednodušším a mnohem lacinějším způsobem pomocí chlórového vápna. 
Chlórové vápno rozpustí se ve vodě, do čirého roztoku tohoto přidává se

Obr. 152. Přístroje k dobývání vápna chlórového.

pak roztok uhličitanu draselnatého nebo sodnatého tak dlouho, pokud tvoří 
se bílá sedlina uhličitanu vápenatého. Nad touto sedlinou nachází se pak 
louh Javelle-ský, užilo-li se salajky, louh Labarraque-ův, když užilo se sody 
k rozkladu. Louhy nebo vody bílivé jsou chuti žíravé nebo stahující, rozklá
dají se znenáhla, vyvinujíce kyslík a měníce se v chloridy a chlórečnany. Uží
vání těchto kapalin zakládá se v tom, že pouštějí snadno chlór.

Poněvadž jest spotřeba chlórového vápna v naší době velmi značná, proto 
vymáhají továrny chemické velikého množství burele, čímž tento velmi se 
zdražuje. Pomýšlíť se proto již drahnou dobu, kterak by dalo se dobyti kys
ličníku manganičitého z, chlóridu manganatého, jenž zbývá co nepotřebná ve
dlejší zplodina v přístrojích, v nichž dobývalo se chlóru. Mezi všemi způsoby 
kříšení kysličníku manganičitého z chlóridu manganatého vyniká hlavně onen, 
jejž vymyslil a v továrnách zavedl Angličan Weldon. Weldonův způsob kří
šení kysličníku manganičitého pochází sice teprv z 1. 1868 a 1869, přece 
však jest již zaveden ve všech větších továrnách chemických. V podstatě své 
provádí se spůsob tento následovně: Roztoky chlóridu manganatého, zbývající 
při dobývání chlóru, sytí se nejprvé křídou, čímž sráží se kysličník železitý a 
hlinitý spolu se sádrou, č irá  kapalina stahuje se do zvláštních nádrží, aby 
oddělila se od sedliny, a míchá se s dostatečným množstvím vápenného 
mléka, čímž sráží se hydrát kysličníku manganatého, kdežto chlorid vápenatý
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zůstává v roztoku. Sražený hydrát manganatý oddělí se na cedítku od roz
toku chloridu vápenatého a míchá se pak ještě s vápenným mlékem na říd
kou kaši. Tato zahřívá se pak na 50— 70°, načež vehání se do ní silný 
proud vzduchu, čímž přechází bílá barva její v černou, neboť kysličník man
ganatý okysličuje se na kysličník manganičitý, jenž slučuje se s vápnem na 
manganičitan vápenatý. Po té nechává se směs ustátí, kapalina, stojící nad 
sedlinou, se stáhne; zbytek pak slouží k dobývání chlóru, při čemž arciť stráví 
se nemálo kyseliny solné vápnem, jež mění se v bezcenný chlorid vápenatý. 
Za to má kříšený kysličník manganičitý tu výhodu před burelem, že snadněji 
se rozkládá kyselinou solnou, pročež poskytuje v krátké době více chlóru 
nežli burel přirozený. Na místě vápna užívá Weldon též magnesie, čímž do
stává se místo chloridu vápenatého chlorid hořečnatý, jehož roztok odpařuje 
se do sucha, načež zahřívá se v proudu vodných par; tak dostává se opět 
magnesie a kyselina solná, jichž lze znovu s prospěchem užiti.

Podlé Deaconova způsobu dobývání chlóru z kyseliny solné lze se úplně 
obejiti bez burele, čímž stává se výroba chlórového vápna velmi jednoduchou 
a lacinou. Způsob Deaconův jest v hlavných rysech svých následující: Z liti
nových, na 370°—400° zahřátých rour pouští se smíšenina kyseliny solné se 
vzduchem do přístrojů, zahřátých na tutéž teplotu co roury litinové. Přístroje 
tyto jsou naplněny pórovitými koulemi hliněnými, jež byly napuštěny roz
tokem modré skalice, načež se mírné žíhaly. Ye styku s těmito koulemi roz
kládá se kyselina solná, čímž vzniká chlór a vodná pára. Ochladí-li se chlór, 
sráží se voda a přimíšená kyselina solná. Vlhký chlór vede se bud přes pá
lený chlorid vápenatý anebo přes kyselinu sirkovou, 60° B. silnou, áby se zba
vil vody; pak pouští se do komor, kdež dobývá se chlórového vápna. Způsob 
Deaconův má tu výhodu, že není třeba jímati kyselinu solnou ve zvláštních 
přístrojích. Kyselina solná, prchající z pecí sulfátových, může se pouštěti 
ihned do přístroje, hliněnými koulemi naplněného, čímž tvoří se chlór, po- 
míšený dusíkem, jenž pochází ze vzduchu.

V Glasgowě ve Skotsku dobývá se chlóru též pomocí chilského salnytru. 
V litinových, uvnitř cihlami vyložených válcích zahřívá se smíšenina z 85 č. 
chilského salnytru, 58-5 č. soli kuchyňské a 98 č. obyčejné kyseliny sirkové. Tak 
vylučuje se kyselina dusičná a solná, jež v sebe působíce dávají vzniknouti chlóru, 
kyselině dusičelé a vodě; směs těchto látek vede se do láhví kameninových, 
naplněných kyselinou sirkovou, 64° B. silnou. Kyselina sirková pohlcuje vodu 
a rudé páry kyseliny dusičelé, kdežto chlór se pouští do komor na chlórové 
vápno. Kyselina sirková, nasycená parami kyseliny dusičelé, slouží v olově
ných komorách k okysličování kyseliny siřičité

Chlór náleží mezi prvky halové nebo , k nimž počítají se ještě
iód, bróm (viz str. 899) a fluor. Prvky tyto slučují se s kovy v soli (řecký 
hals — sůl), podobné soli kuchyňské (chloridu sodnatému) a i jinak ve svých 
vlastnostech velikou podobnost mají.

Pojednáme nyní o nejdůležitějších vlastnostech chlóru. Chlór jest plyn 
žlutě zelený (odtud jméno: chloros =  bledě zelený), zápachu pronikavě du
sivého a trpkého. Chuti jest svraskavé a palčivé. Jest dva a půlkráte těžší 
vzduchu, jeden litr chlóru váží 3'17 gr. Hořící svíce shasne v chlóru; prvé 
nežli plamen shasne, barví se zdola zeleně, shora červeně. Y plíce působí 
velmi žhoubně, neboť již v malém množství způsobuje kašel, rýmu a bolení 
hlavy, ve větším množství chrlení krve a zadušení; časté a trvalé polykání 
chlóru může způsobiti souchotě. Před otrávením chlórem můžeme se ochrá- 
niti, stříkáme-li blíže nádob, v nichž plyn tento se vyvinuje, od času k času 
čpavek. V chemických továrnách dává se dělníkům, kteří chlóru dobý
vají, mléko co prostředek ochranný. Lépe jest, míti v ústech cukr, skro
pený lihem.

Chlór mění se mrazem —40° anebo za obecné teploty tlakem čtyř
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atmosfér v kapalinu žlutou, průhlednou, velmi pohyblivou a těkavou. Mimo 
chlór kapalný zná se též chlór pevný.

S kyslíkem chlór přímo se neslučuje. Sloučeniny, kteréž tito dva prv
kové vespolek tvoří, jsou velmi nestálé a snadno se tudíž rozkládají. Za to 
jeví tím větší slučivosť s vodíkem. Slučujeť se s ním již za obecné teploty 
na slunečném světle za velmi prudkého výbuchu. Hodíme-li na místě, kam 
slunce svítí, do vzduchu skleněnou nádobu, smíšeninou rovných objemů vo
díku a chlóru naplněnou, nastane prudký výbuch a nádoba se roztříští, prvé 
nežli k zemi dopadne. Přiblížíme-li k nádobě, držící směs podobnou, plamen 
svíčkový, žhavý uhel, žhavé železo anebo hodíme-li do ní kousek pozlátka, 
nastane též výbuch. Vodík slučuje se s chlórem na chlorovodík, jenž pro
zrazuje se svým pichlavým zápachem a bílými parami, jež na vzduchu vydává. 
Rovné objemy chlóru a vodíku slučují se na dvojnásobný objem chlorovodíku.

Ve styku s některými prvky zavdává chlór příčinu k vývoji značného 
světla a tepla; tak činí zvláště, dotýká-li se fosforu, arsénu, a některých 
kovův. Sypeme-li za tmy do nádoby chlórem naplněné prášek arsénu, vis
mutu, antimonu nebo piliny měděné, vidíme, kterak tento spadává co ohnivý 
déšť na dno nádoby. Hodí-li se kulička z nepravého pozlátka do chlóru, 
vzejme se v tomto a hoří světlem oslňujícím. Kostík hoří v chlóru vydávaje 
světlo bledé a hojně hustých bílých par.

Ve vodě rozpouští se snadno na vodu chlórovou. Nejvíce chlóru roz
pustí se za teploty 8 — 10°; 100 litrů vody rozpouští pak 275 až 300 litrů 
chlóru. Čím vyšší jest teplota, tím méně chlóru se rozpouští. Nasycený 
roztok chlóru jest kapalina nažloutlá, čirá, chuti trpké a vůbec vlastností 
plynného chlóru. Ochladí-li se voda chlórová na 2 — 3°, vyloučí se z ní tmavo- 
žluté listnaté hráně, čímž kapalina zhoustne jako máslo. Hráně tyto jsou 
sloučeninou chlóru s vodou (drží prvého 28, druhé 72 č.) a šlovou hydrát 
chlórový. Zahřívá-li se hydrát chlórový v zatavené skleněné rource ze silného 
skla, vyloučí se chlór a ztuží se co žlutá kapalina, kteráž na nejnižším místě 
roury se shromáždí; nad chlórem kapalným nachází se vrstva vody, chlórem 
nasycené.

Stojí-li voda chlórová na slunci, odbarvuje se znenáhla, nabývá chuti 
kyselé a pouští kyslík. Příčinu toho sluší hledati v rozkladu vody působe
ním chlóru, jenž slučuje se s vodíkem na kyselinu, solnou, ješto v roztoku 
trvá, kdežto jedna čásť kyslíku se vyvinuje, ana druhá slučuje se s chlórem 
na kyselinu chlóristou. Má-li se voda chlórová ochrániti před tímto rozkla
dem, nechť uschovává se na místě tmavém a studeném v láhvích, černým pa
pírem polepených. Pouští-li se směs z chlóru a vodné páry žhavou rourou 
porculánovou, třepy z téže látky naplněnou, rozkládá se voda a z roury vy
stupuje směs z chlorovodíku a kyslíku. Rozklad tento vysvětluje se následu
jícím obrazcem:

A

I
l  objem kyslíku 1

2 objemy vodíku--------

=  4 objemy chlorovodíku 

2 objemy chlóru— 1------------------------------------------ !

Chlór odnímá vodík i jiným sloučeninám tohoto prvku. Tak vylučuje 
ze sirovodíku síru, z fosforovodíku fosfor, s nímž po té se slučuje, za horka 
rozkládá uhlovodík lehký a vylučuje uhlík. Chlór rozkládá čistou vodu za 
obecné teploty dosti znenáhla; drží-li však tato v roztoku kyselinu siřičitou,
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jest rozklad vody okamžitý, vodík slučuje se s chlórem na chlorovodík, kyslík 
dává s kyselinou siřičitou kyselinu sirkovou. Vodou barytovou způsobuje se 
v roztoku vodném kyseliny siřičité slabý zápal, jenž brzy zmizí; v roztoku, 
v nějž působil delší dobu chlór, vzniká vodou barytovou velmi silná bílá 
sraženina síranu barnatého, kteráž v kyselinách se nerozpuští. Z té příčiny 
užívá se chlóru s výborným prospěchem co okysličovadla.

Velezajímavé a v průmyslu nad míru důležité jest působení chlóru 
v různá barviva původu živočišného nebo rostlinného. Účinkem chlóru ničí 
se ústroj ná barviva a mění se ve zvláštní látku žlutou, z níž nelze více pů- 
vodného barviva dobyti. Účinek tento spozoroval poprvé Scheele, avšak 
teprve francouzský učenec Berthollet poradil barvířům, aby užívali chlóru 
k bílení, pročež slově ve Francii roztok chlóru, jehož užívá se v barvírnách, 
Berthollet em.

Jakým způsobem lze vysvětliti bílivý účinek chlóru? Otázku tuto lze 
snadno zodpovídati, vzpomeneme-li sobě veliké slučivosti chlóru s vodíkem. 
Chlór odnímá barvivům ústrojným vodík, měně je v látky bezbarvé nebo na
žloutlé. Účinkem chlóru v barvivo nějaké tvoří se vezdy chlorovodík.

Chlór ničí též látky smrduté a nakažlivé, ježto se nacházejí ve vzduchu. 
Pročež užívá se jeho podlé návrhu chemika francouzského Fourcroy (r. 1791) 
k čistění vzduchu na hřbitovech, v pytevnách, v nemocnicích, v domácnosti 
za časů nemocí nakažlivých atd. Vykuřování chlórem okázalo se býti pro
středkem výtečným, pročež v této příčině nemalého užívání dochází. Druhdy 
ožívalo se v dobách, kdy zuřily horečka, cholera, neštovice a jiné nemoce 
nakažlivé, prostředků, jež minuly se účelu, k němuž byly ustanoveny. Tak 
vykuřovaly se příbytky lidské pálením cukru, látkami vonnými, octem, 
kafrem ajv. Výpary těchto látek neruší se nakažliviny, zahalujeť se jimi 
toliko nepříjemný puch, panující v místnostech nezdravých. Jediné chlórem 
lze odníti ze vzduchu látky škodlivé.

K témuž účelu slouží ještě častěji roztok chlórového vápna, louh Javelle- 
ský nebo Labarraque-ský, kterýchžto látek lze užiti výhodněji chlóru sa
mého, poněvadž méně zhoubně působí v plíce, neboť pouštějí chlór toliko 
nenáhle, pročež zápach jejich jest méně dusivý. Účinek těchto látek jest 
sice méně prudký, avšak přece stálý, pročež vyrovná se zcela účinku chlóru. 
Látky tyto lze též snadno uschovávati a přenášeti, kdežto uschovávání chlóru 
jest s nemálým nebezpečím spojené. Veškeré tyto látky drží co podstatnou 
součásť některou sůl kyseliny chlórnaté, ježto byla objevena teprve r. 1834. 
Kyselina tato drží mezi všemi kyselinami chlóru nejméně kyslíku (30-47°/o). 
Znáť se pouze v roztoku ve vodě, kterýž má zápach a jiné vlastnosti solí 
běličských. Nasycený roztok této kyseliny rozkládá se na slunci velmi rychle 
na chlór a kyselinu chlórečnou nebo chlóristou. Smíchá-li se roztok tento 
s kyselinou solnou, vyvinuje se chlór velmi bouřlivě. Roztok kyseliny chlór
naté bílí barviva ústrojná mnohem rychleji chlóru samého.

Kyselina chlórnatá zná se též bezvodná co plyn temně žlutý, ve vodě 
velmi snadno rozpustný, zápachu silného as jako chlór, jenž při — 2 0 ° ztu- 
žuje se na kapalinu červenou. Teplotou málo zvýšenou rozkládá se s nej
prudším výbuchem na chlór a kyslík. Jest okysličovadlo velmi mocné, bílí 
a rozkládá barviva velmi rychle (43 5 č. bezvodné kyseliny chlórnaté bílí 
tak jako 71 č. chlóru). Ze solí svých vylučuje se kyselina chlórnatá již 
vzdušnou kyselinou uhličitou. Rycheji rozkládají se soli její kyselinou solnou 
nebo sirkovou, kamencem, síranem hlinitým ajv., při čemž vyvinuje se zvolna 
proud chlóru a kyslíku, jež povstávají rozkladem uvolněné, velmi nestálé 
kyseliny chlórnaté. Kyslík, uvolněný rozkladem kyseliny chlórnaté, má vlast
nosti ozónu, jenž povstává z kyslíku, procházejí-ii jím delší dobu elektrické 
jiskry. Tento ozón má zvláštní zápach po blesku, vdechnut způsobuje kašel,

J a h n o v a  Kronika práce, Díl IV. 56
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okysličuje nad míru mocně a bílí barviva podobně chlóru. Chlórnatany činí 
tudíž jednak i ozónovaným kyslíkem v látky rozmanité.

Nejobyčejnější soli běličské nebo vody bílivé drží co podstatnou součásť 
bud chlórnatan vápenatý (chlórové vápno), bud chlórnatan draselnatý (louh 
Javelle-ský) anebo chlórnatan sodnatý (louh Labarraque-ský).

Užívání těchto solí jest velmi rozsáhlé, jelikož slouží téměř ve všech 
případech, kde druhdy užívalo se chlóru plynného. Nejprvé (r. 1789) počalo 
se užívati chlórnatanu draselnatého jménem louhu Javelle-ského. Louh Javelle-ský 
slouží dosud v domácnosti k bílení a k odstraňování skvrn po ovoci z prádla. 
Chlórové vápno počalo se vyráběti u větší míře v Anglii, kdež slově od r. 1798, 
kdy poprvé dostalo se do obchodu, prášek Tennantův n. Knoxův anebo 
k bílení. Nyni užívá se roztoku chlórového vápna k rušení zápachu a výparů 
nakažlivých na všech místech zdraví nebezpečných, kde hnijí látky rostlinné, 
nebo živočišné. Za letné doby zaobalují se do plachet, namočených v roz
toku vápna chlórového, mrtvoly, jež mají se soudně ohledati. Dáme-li do 
místností nově malovaných aneb pokostem natřených seno, posypané chlóro
vým vápnem a necháme-li pak po osmačtyřicet hodin místnosti tyto uzavřené, 
zmizí v nich úplné nepříjemný zápach po pokostu. Zápach po chlóru od
straní se častějším větráním. Velmi rozsáhlé užívání má chlórové vápno 
v barvířství. Sloužit k dělání bílých vzorků na barevné půdě, k bílení tkanin 
bavlněných, lněných a konopěných, k bílení drti papírové v papírnách. Sla
bého roztoku chlórového užívá se k uschovávání vajec a masa. Líh obilný 
zbavuje se chlórovým vápnem zápachu po přibudlině. Též slouží k bílení 
starých rytin, k obnovování starých kněh, k odstraňování skvrn inkoustových.

Důležité jest užívání vápna chlórového v lékařství. Sloužit ku kříšení 
omdlelých výpary sirovodíkovými a jinými výpary stok a záchodů. Dáme-li 
omdlelému houbu namočenou ve zředěném roztoku chlórového vápna k nosu, 
vzkřísí se opět po krátké době. Též slouží týmž spůsobem co protijed při 
otrávení psotninou (kyanovodíkem). Za doby nakažlivých nemocí jest rádno 
omývati se z rána a na večer slabým roztokem chlórového vápna. Z pře
dešlého seznáváme, jak důležitým stal se chlór člověčenstvu, jež povinno 
jest k díkům oběma slavným mužům, Scheele-mu a Bertholletovi, jižto s pílí 
nevyrovnanou proskoumali vlastnosti tohoto důležitého prvku.

Chlórové vápno prodajné drží v sobě vždy větší nebo menší nadbytek hydrátu 
vápenatého z hašeného vápna, hodnota jeho řídí se však jediné tím, mnoho-li 
drží chlóru bílivého. Způsoby, jichž užívá se k vypátrání toho, šlovou úhrnem 
chlórometrie. Gay-Lussac užívá k účelu tomu kyseliny arsénové, jež mění se 
bílivým chlórem chlórového vápna v kyselinu arséničnou, což vysvětluje obraz 
následující:

Kyselina arsénová ------------ ----------------j

=  Kyselina arséničná.

i Kyslík-----------------------
Yoda . . . . =  )

I V o d ík -_____________

— Chlorovodík.

Chlór ------- — -----:-------------------------

Jeden litr chlóru plynného a suchého váží 3*1.7 gm.; jest-li toto množství 
chlóru rozpuštěno v jednom litru vody, promění se jím 4*439 gm. kyseliny arsénové, 
v jednom litru vody rozpuštěné, v kyselinu arséničnou. Přidáváme-li dotud 
do známého objemu rozpuštěného chlóru roztoku kyseliny arsénové, až jest
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veškerý chlór proměněn v chlorovodík, můžeme z množství kyseliny, jehož se 
užilo, vypočítati i množství volného chlóru, jež roztok v sobě držel. Jestliže 
potřebujeme na př. jeden objem roztoku chlórového k okysličení jednoho 
objemu roztoku kyseliny arsénové, tak drží roztok v sobě 1 objem chlóru; 
pakli třeba k témuž účinku pouze V2 objemu kapaliny arsénové, tehdy drží 
roztok chlórový pouze */2 objemu tohoto plynu. Aby se poznalo, kdy veškerá 
kyselina arsénová se okysličila v kyselinu arséničnou, sbarví se kyselina roz
tokem indychu modře. Roztok zůstává dotud modrý, pokud nachází se v něm 
kyselina arsénová, odbarvuje se ihned, jakmile poslední částečka kyseliny ar
sénové proměnila se v kyselinu arséničnou.

Roztok kyseliny arsénové připravuje se k této zkoušce následujícím způ
sobem: Y 32 gm. čisté kyseliny solné, prosté kyseliny siřičité, ježto má hus
totu 2 2 ° B., rozpustí se 4 ' 4 3 9  gm. kyseliny arsénové, načež roztok zředí se 
vodou a naleje se do láhve litrové, po té doleje se obsah láhve překapanou 
vodou až ku známce na hrdle láhve. Tento roztok kyseliny arsénové slově 
pak t i t r o v a n ý  n. n o r m á ln ý .

Má-li se zkoušeti chlórové vápno touto kapalinou, odváží se 10 gm. 
této látky a rozdělá se pak s vodou na řídkou, mléku podobnou kapalinu, 
kteráž naleje se do nádoby litrové, až tato jest plna.
Po té odměří se pipetou (viz obr. 153.) deset centi
metrů kostkových normalné kyseliny arsénové a pustí 
se do sklenice, stojící na bílém papíře; na to sbarví 
se jednou nebo dvěma kapkami roztoku indychového 
na modro. Roztokem chlórového vápna naplní se 
byretta G-ay-Lussacova (viz obr. 154.); 100 stupňů 
této byretty rovná se 1 0  kostkovým centimetrům, 
jeden stupeň jest roven 1ii0 krychlového centimetru.
Roztok chlórový nalévá se pak do skleničky s mo
drým roztokem kyseliny arsénové do toho okamžiku, 
až modrá barva zmizí, pak zaznamená se, kolik stupňů 
roztoku chlórového bylo k docílení tohoto účinku 
třeba. Hodnota chlórového vápna jest v převráceném 
poměru k počtu dílků spotřebovaného roztoku chló
rového vápna, neboť toto jest tím lepší, čím méně obr. m. Byretta 
jeho se spotřebuje k okysličení jistého množství nor- <5ay'Lussacova' 
malné kyseliny arsénové.

Z výsledků pokusů těchto vypočte se množství chlóru, v roz
toku obsažené, následujícím způsobem: Na př. bylo třeba 108 dílů 
roztoku chlórového vápna k okysličení kyseliny arsénové. Z toho 
soudíme, že se nalézá ve spotřebovaných 108 dílech 10-8 krych
lových centimetrů chlóru. Množství chlóru, ve 1 0 0  krychlových 
cent. roztoku chlórového obsažené, vypočte se, násobí-li se sto 
stem a dělí-li se součin tento počtem dílků, t. j. 108; tak dostává 
se číslo 92*6, ježto jest počet stupňů chlór ometrických chlórového 
vápna, které se zkoušelo. Ku zkoušce vzalo se 1 0  gramů suchého 
chlórového vápna, t. j. stý díl jednoho kilogramu. Jelikož každý 
dílek byretfy rovná se Vioo litru, tudíž rovná se 92-6°, vypočte
ných pro 1 0  gramů, 0-926 litru chlóru. Ye 100 gr. jest deset
kráte více chlóru, t. j. 9-26 litrů a v 1 kilogramu tohoto chlóro
vého vápna nachází se stokráte více chlóru, t. j. 92-6 litrů, číslo, 
které udává množství chlóru, ve 1 0 0  krychlových centimetrech obr. u*. 
roztoku chlórového vápna obsažené, udává též počet litrů chlóru, pipetana 10 k-e 
jejž lze uvolniti z jednoho kilogramu téhož vápna chlórového. Gay-Lussac 
sestavil tabulku, ve které nacházejí se vedlé počtu dílků spotřebovaného

56*
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roztoku chlórového vápna ihned i čísla, udávající počet litrů chlóru, kterýž 
uvolňuje se z 1 kilogr. takového vápna chlórového.

Násobí-li se stupně chlórometrické vahou litru chlóru, t. j. 317 gr., do
stane se množství chlóru, obsažené v 1 kilogr., v gramech. Má-li chlórové 
vápno 92-6 stupňů chlórometrických, tak drží v sobě 1 kilogr. této látky:

92 6  X 3-17 =  293.542 gramů chlóru.

1 kilogr. tohoto vápna chlórového drží v sobě 92-6 litrů anebo 293-543 
gramů chlóru.

1 kilogr. dobrého běličského vápna, jaké nachází se v obchodě, drží 
v sobě 1 0 0  až 1 1 0  litrů chlóru.

Chlórečnan draselnatý jest látka velmi důležitá pro svou nestálost v ohni, 
jímž pouští veškeren kyslík, jejž v sobě drží. Sůl tato byla objevena r. 1786 
Bertholletem, vlastnosti její proskoumal r. 1814 Gay-Lussac.

Sůl tato nachází se v bílých, deskovitých, bezvodných a perlově lesk
lých hřáních, které mají chuť trpkou a chladivou jako salnytr a rozpouštějí 
se v 26 č. vody ledové a v 1 % č. vody vřelé. Mírným teplem, třením nebo 
rázem rozkládá se nad míru snadno v chlorid draselnatý a kyslík. Ze 100 
gramů chlórečnanu draselnatého dostává se 39-18 gr. kyslíku a 60-82 chloridu 
draselnatého. Proto slouží v dílnách chemických ku přípravě velmi čistého 
kyslíku v malém, ku kterémuž účelu poprvé užíval jej Berthollet.

Chlórečnan draselnatý míchá se s hnédým kysličníkem manganato-man- 
ganitým anebo s burelem, smíšeninou touto naplní se z části skleněná kři
vule (viz obr. 155.), načež zahřívá se lihovým nebo plynovým kahanem. Za

Obr. 155. Dobývání kyslíku.

teploty 370° roztápí se čistý chlórečnan draselnatý, teplotou 400° počíná se 
rozkládati, za temně červeného žáru rozkládá se úplně a pouští veškeren kys
lík, jejž v sobě drží. Jest-li chlórečnan draselnatý smíšen s hnědým kyslič
níkem manganato-manganitým, rozkládá se již za teploty 240° úplně. Podobně 
jako tato látka činí i jemný písek, kolkotár, pemza, burel a kysličník méď- 
natý, jsou-li s práškem chlórečnanu draselnatého smíchány. Látky tyto ne
rozkládají se v přítomnosti chlórečnanu draselnatého; zdá se, že sdílí částeč
kám tohoto lépe teplo, čímž snadněji se rozkládá, neroztápěje se. Křivule,
naplněná směsí, z níž má se dobývati kyslíku, nechť zahřívá se znenáhla,,
aby byl vývoj kyslíku pravidelný. Zahřívá-li se křivule příliš prudce, tehdy 
pouští chlórečnan draselnatý i chlór, čímž dostává se kyslíku pomíšeného 
chlórem; takový kyslík čistí se, vede-li se nádobou, v níž nachází se roztok
žíraviny. Kyslík vede se z křivule skleněnou trubicí do sklenice, naplněné
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vodou a ponořené otvorem dolů do vody. Za každou vnikající bublinku 
plynu vytéká přiměřené množství vody, až jest konečně sklenice docela na
plněna kyslíkem. Ze 1 0 0  gramů chlórečnanu draselnatého dostává se tak 
27*18 litrů kyslíku.

Kyslík jest plyn nevonný a bezbarvý jako vzduch, kterýž obklopuje nás. 
Rozeznává se však snadno od něho tím, že hoří v něm látky zapálené nad 
míru snadno. Kyslíku jest k dýchání a k hoření nevyhnutelně třeba, a obou 
těchto důležitých dějů nelze sobě bez kyslíku mysliti. O důležitosti kyslíku 
v této i v jiných příčinách promluví se obšírněji v V. díle Kroniky práce.

Snadnou rozložitelností chlórečnanu draselnatého za různých účinků 
lze sobě vysvětliti více velezajímavých výjevů. Tak třáská sůl tato velmi 
prudce, hodí-li $e na žhavé uhlí, čímž toto velmi jasně hoří. Smíchá-li se 
s práškem uhelným, sirným, s jemně rozptýlenými kovy, se sirníky kovů, 
s pilinami dřevěnými, s pryskyřicemi, s kostíkem a j. v , povstávají látky 
velice třaskavé; smíšeniny tyto se zapalují již mírným horkem, třením nebo 
uhozením. Dá-li se špetka smíšeniny z 3 č. chlórečnanu draselnatého s 1  č. 
látek zmíněných na kovadlinu a uhodí-li se na ni pak kladivem, povstává 
prudká rána, jelikož zplozuje se velmi mnoho látek plynných, ježto nad míru 
se roztahují. Když rozetírá se rychle v hmoždíři smíšenina ze 3 č. chlórečnanu dra
selnatého, V2 č. síry a V2 č. uhlí dřevěného, dostávají se rány prudce po sobě 
následující, jako když šlehá bičem v povětří a z hmoždíře vyrážejí krásné 
nachové neb červené plameny. Ye všech těchto případech povstávají slouče
niny plynné a chlorid draselnatý. Berthollet radil ku konci minulého věku, 
aby se užívalo této smíšeniny na místě střelného prachu. Prach, držící v sobě 
chlórečnan draselnatý, má sice účinek silnější nežli obyčejný střelný prach, 
vybuchuje však příliš prudce již pouhým otřesením, pročež není radno jeho 
užívati. Chlórečnanu draselnatého užívá se pouze co přísady do zápalné smí
šeniny sirek švédských a zápalek, v ohněstrůjství a j. v. V zápalkách na
chází se smíšen s třaskavou rtutí.

Naleje-li se několik kapek kyseliny sirkové sehnané na chlórečnan drasel
natý, barví se sůl tato žlutě a vystupuje z ní těžký, žlutý a nepříjemně zapá
chající plyn, jenž jest kyselina chlóričelá. Smíšenina chlórečnanu draselnatého 
s nějakou látkou hořlavou, na př. s cukrem, pryskyřicí, pilinami dřevěnými 
a j. v. zapaluje se náhle, nakape-li se na ni něco kyseliny sirkové. Příčinu 
toho sluší hledati v kyselině chlórecné, ježto vyloučivši se z chlórečnanu dra
selnatého ihned se rozkládá, čímž kyslík její způsobuje zapálení látky hoř
lavé. Tato kyselina chlórečná jest kapalina hustá, bezbarvá, průzračná, silně 
kyselá. Zahřívá-li se prudce, rozpadává se na kyslík a chlór. Smočí-li se 
do ní kousek papíru, zapaluje se na vzduchu a třáská.

Pomocí chlórečnanu draselnatého lze i fosfor pod vodou zapáliti. K účelu 
tomu dá se do skleničky voda a tolik chlórečnanu draselnatého, že zůstane 
čásť této soli nerozpuštěna, načež přičiní se k této kapalině několik kousků 
fosforu. Pouští-li se pak na dno nádobky této silná kyselina sirková, po
vstávají v kapalině malé plaménky. Pokus tento jest velmi krásný a zajímavý.

Této důležité soli dobývá se nyní zhusta následujícím způsobem: Vřelý 
roztok 1 č. chlóridu draselnatého míchá se s 1 0  č. chlórového vápna a smí
šenina tato se vaří. Chlórnatan vápenatý z chlórového vápna rozkládá se 
vařením, povstává tak chlorid a chlórečnan vápenatý; tento poslední působí 
v chlorid draselnatý, čímž vzniká méně rozpustný chlórečnan draselnatý, jenž 
po ochlazení kapaliny se vylučuje, a chlorid vápenatý trvá v roztoku.

Ve velikých továrnách chemických dostává se chlórečnanu draselnatého 
též následujícím způsobem : Olověná nádoba naplní se vřelou smíšeninou 2  č. 
hašeného vápna s 1 č. chlóridu draselnatého a 1 0  č. vody, pak prohání se 
hustou smíšeninou chlór, pokud pohlcuje se. Chlórečnan draselnatý pak vy
hraní se, ješto zůstává v roztoku chlorid vápenatý.
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Chlórečnan draselnatý užívá se též velmi hojně v barvířství co mocné 
okysličovadlo k okysličování barviv anebo k leptání bílých vzorků na tkani
nách sbarvených; též slouží k ustalování černi anilinové na tkaninách.

Alkaliioetrie a acidimetrie. Prodajná salajka  jest smíšeninou z uhliči
tanu draselnatého s jinými solemi draselnatými a sodnatými, prodajná soda 
pak smíšeninou z uhličitanu sodnatého se síranem a chloridem sodnatým. 
Hodnota obou záleží bud! v množství žíraviny anebo v množství uhličitanu 
žíraviny, obsaženého v nich, jest tudíž žádoucno, aby mohlo se ustanoviti 
toto způsobem snadným, rychlým a dosti zevrubným. Kyseliny, přicházející 
do obchodu, mají v sobě větší neb menší množství vody, ale nabývají hodnoty 
své jen množstvím čisté kyseliny, jež v sobě drží. O skoumání salajky nebo sody 
jedná alkalimetrie; o skoumání kyselin acidimetrie. Skoumání toto lze pro-
vesti dvojí cestou: a) bud! ustanoví se množství kyseliny, jehož jest třeba 
k nasycení uhličitanu draselnatého nebo sodnatého; b) nebo ustanoví se množ
ství kyseliny uhličité, jež lze vypuditi přidáním kyseliny mocnější ze salajky 
neb sody.

1 . Způsob měrný (volumetrický), při němž měření nastupuje dle možnosti 
na místo vážení a užívá se kyseliny (v určitém objemu roztoku
určité množství kyseliny obsahující), kyseliny normálně. Žíraviny dávají 
s mocnými kyselinami (sirkovou, dusičnou, šťovíkovou) soli obojetné, jimiž 
nemění se roztok lakmusový, ježto barví se sebe skrovnějším přebytkem 
kyseliny na červeno, červený pak přebytkem žíraviny na modro. Obyčejně 
užívá se nyní k tomu konci hraněné kyseliny šťovíkové.

63 gramy hraněné kyseliny šťovíkové rozpouštějí se ve vodě, aby roz
tok činil právě 1 litr r= 1000 krychlových centimetrů. K účelu tomu slouží 
baňky skleněné, na jejichž hrdle nachází se známka, kamž má kapalina sahati, 
má-li výplňová ti prostor 1 litru (viz obr. 156.). 1 krychlovým centime
trem — litru sytí se vzájemně:

0-0470 gramů kysličníku draselnatého
0'0560 „ hydrátu draselnatého,
0.0690 „ uhličitanu draselnatého,
0 0310 „ kysličníku sodnatého,
0-0400 „ hydrátu sodnatého,
0'0530 „ uhličitanu sodnatého.

Druhá kapalina normalná jest roztok čistého 
hydrátu sodnatého, normalná, kteráž drží
jeho v litru 40 g ram ů; smíchá-li se s rovným ob
jemem kyseliny normalné, mění se poslední kap
kou barva přidaného roztoku lakmusového z čer
vena do modra. Jedním krychlovým centimetrem

obr. i56. Litr. žíraviny normalné (0-04 gramu hydrátu sodnatého)
sytí s e :

0-0630 gramů hraněné kyseliny šťovíkové 
0-0365 „ kyseliny solné,
0-0630 „ kyseliny dusičné,
0-0600 „ kyseliny octové,
0-0490 „ kyseliny sirkové,
0-0750 „ kyseliny vinné.

Kyselinu a žíravinu normalnou dlužno uschovávati v lahvích skleněných, 
neprodyšně uzavřených; zvláště žíravina normalná stává se snadno nepotřeb
nou, jelikož pohlcuje ze vzduchu kyselinu uhličitou.

Při zkoušení salajky a sody zváží se určité množství sloučeniny pálené 
a bezvodné, rozpouští se v malém množství vody a přidá se roztoku lakmu-
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sového. Do roztoku tohoto pouští se kyselina normalná.,z byretty. Tato
jest válcovitá, 50— 60 centimetrů dlouhá roura, rozdělená v krychlové centi
metry. Na hořejším konci jest otevřena, dole zužuje se v rourku úzkou,
mající okraj vypuklý; přes tento navléká se rourka kaučuková, zdola skle
něnou rourkou opatřená. Rourka kaučuková jest smáčknutá uprostřed kovo
vým skřipcem, jejž možno dle potřeby uvolniti nebo sevříti a tím i libovolné 
množství kapaliny vypustiti. Aby byretty stály nepohnutě kolmo, jsou oby
čejně upevněny dvě na kovovém stojanu (viz obr. 157.). Smáčkne-li se skři
pec, stéká kyselina normalná do roztoku, jenž se zkouší, nastává šumění, 
jež ponenáhlu ustává, a barva 
kapaliny mění se z modra do 
íijalova. Kapalina vaří se pak, 
aby se vypudila kyselina uhli
čitá a přidá se několik krych
lových centimetrů kyseliny 
normalné v nadbytku, čímž 
zčervená úplně. Tento nad
bytek kyseliny ustanovuje se 
zevrubně, nasycuje se z by
retty normalnou žíravinou, 
až roztok náhle zmodrá.
Zkouší se na př. 3 gramy sa
lajky, spotřebuje se 40 krych
lových centimetrů kyseliny 
normalné a přebytek tento 
sytí se 2 - 6  krychl. centim. 
žíraviny norm alné: 40— 2-6 
=  37'4 krychl. centim., jest 
tudíž ve 3 gr. oné salajky 
37-4 X 0-069 =  2-5806 gr. 
č. 8 6 %  uhličitanu drasel
natého.

Týmž způsobem pokra
čuje se, skoumají-li se ky
seliny, za pomocí žíraviny 
normalné. Má-li se na př. 
vyšetřiti sehnanosť vodnaté 
kyseliny dusičné, odváží se 
5 gramů této, zředí se do
statečným množstvím vody, 
přidá se roztok lakmusový 
a přidává se z byretty do 
nasycení normalná žíravina.
Bylo-li této třeba 25 krych
lových centimetrů, jest v 5 
gramech zředěné kyseliny dusičné 25 x  0-063 =  1*575 gramů nebo 31-5% 
kyseliny dusičné.

2 . Způsob Freseniusa. a Willa zakládá se na tom, že průba polévá se 
v odváženém přístroji kyselinou sirkovou, a vypočítá se ze schodku na váze, 
kterýž stal se vypuzením kyseliny uhličité, množství uhličitanu draselnatého 
nebo sodnatého. Přístroj, v němž děje se rozklad, skládá se ze dvou kolbiček 
(viz obr. 158.). Do A  dá se zvážené množství salajky neko sody, načež naplní 
se do % vodou, B  pak naplní se do polovice obyčejnou anglickou kyselinou 
sirkovou. Trubička a zavře se na svém konci b kuličkou voskovou, po té 
zandají se zátky a přístroj váží se. Pak vyssaje se otvorem trubičky d něco

Obr. 157. B yre tty .
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vzduchu, tím stane se v kolbičce A  zředění vzduchu, což má za násle
dek, že vnější vzduch žene kyselinu sirkovou z B  trubicí do A, kyselina uhli
čitá tím vypuzená nemůže vyjiti leč trubicí c do kyseliny sirkové, v níž 
vysouší se úplně. Přešlo-li opětovaným ssáním dostatečné množství kyseliny 
sirkové a nevyvinuje-li se více kyseliny uhličité, odundá se vosk od a ssaje 
se v d tak dlouho, až všechna kyselina uhličitá, kterouž byl přístroj naplněn, 
jest nahrazena vzduchem. Přístroj vychladlý osuší se, zavře se zátkou v a 
váží se. Schodek na váze rovná se patrně vypuzené kyselině uhličité, z této 
pak lze vypočísti váhu čistého uhličitanu draselnatého nebo sodnatého. Vzalo-li 
se 6'29 gramů salajky nebo 4-81 gr. sody (jež by čisté měly v sobě po 2 gra
mech kyseliny uhličité), naznačuje každé dvé centigramův schodku na váze 
l°/0 uhličitanu. Byl-li schodek na váze při skoumání salajky 1-64 gramu — 
164 centigramy, jest v salajce té 164/2 =  82%  uhličitanu draselnatého.

Všecky soli s kyselinami těkavými, jež jsou v průbě, vadí při tomto 
způsobu, zvětšujíť schodek na váze. Kdyby v salajce byl uhličitan vápenatý,

rozpustí se ona ve vodě, roztok procedí se a zby
tek vypere se dobře, načež dá se čistý roztok do 
A. Jest-li v salajce nebo sodě sirník, siřičitan nebo sir- 
natan draselnatý nebo sodnatý, přidá se k průbě něco 
chrómanu draselnatého, jímž rozkládá se vyproš
těný sirovodík nebo kysličník siřičitý hned, aniž 
by stala se újma na váze (zplodiny a vývodiny: 
síran chrómitý, voda a síra, zůstávají totiž vesměs 
v A). Jsou-li konečně v salajce nebo sodě hydráty 
žíravin, shledalo by se příliš málo uhličitanu. Pak 
pálí se nová průba s uhličitanem ammonatým, čímž 
mění se hydráty žíravin v uhličitany, načež skoumá 
se týmž způsobem. Druhou zkouškou objeví se 
větší množství kyseliny uhličité než zkouškou prvou; 
z tohoto přebytku kyseliny uhličité nalezáme pak 
počtem množství hydrátu draselnatého.

V témž přístroji děje se skoumání kyselin. 
Dává se pak do A  zvážené množství kyseliny, do 
B  dvojuhličitan sodnatý, jenž rozpouští se ve vodě, 

načež pracuje se jak výše popsáno. Na př. zvážilo se 6 gramů zředěné ky
seliny dusičné a dostaly se 2'2 gramy kyseliny uhličité. Poněvadž 106 č. 
kyseliny dusičné vypudí 44 č. kyseliny uhličité, počítá se dále: 44 : 106 =  
2'2 : x, x =  5'3. V 6 gramech zředěné kyseliny dusičné jest této 5-3 
gramů^čili 88'3%.

Čpavek a sloučeniny ammonaté. K sloučeninám alkalií netěkavých a 
v ohni vice méně stálých druží se neméně důležité soli ammonaté, v ohni 
těkavé. Čpavek má své jméno české po pronikavém, k slzám dohánějícím 
zápachu svém. Cizí jméno této látky, , odvozuje se ze jména
miaku, nejznámější sloučeniny ammonaté. Salmiak slul dříve Sal 
poněvadž dovážel se z egyptské krajiny , ježto má své jméno po
písku (řecký ammos), který ji pokrývá u velkém množství. Po krajině té 
má své jméno i Jupiter Ammon, jemuž byl zdělán ku poctě chrám v této 
končině písčité.

Salmiak, od Eypfanů, Řekův a Římanův hojně užívaný, nachází se 
vezdy v moči lidské a v lejně ssavcův, živících se rostlinami mořskými a 
slanými. V dolejším Egyptě, kde není lesů, sbírají fellahové pečlivě hnůj 
velbloudí, suší jej pak na zdech, aby jeho po té užili na místě jiného paliva, 
jehož se jim nedo - tává. Saze, povstávající hořením tohoto paliva, drží v sobě 
téměř veškerý salmiak z hnoje; shrabujíť se a prodávají se po té do Kahiry, 
kdež dobývá se z nich salmiaku. Saze dávají se do prostranných lahví

O br.  158. Přís tro j  F re sen iu sa  
a Willn .
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skleněných, shora neprodyšně uzavřených, kteréž po té se pálí asi po 72 ho
din, čímž sublimuje se salmiak a hromadí se v nejvyšších částech a v hrdle 
lahví. Když nádoby tyto vystydly, roztloukají se a salmiak dostává se tak 
v bochnících; ze tří částí sazí dostává se průměrně jedna čásť salmiaku. 
Salmiak tento bývá znečištěn zvláštním olejem nepříjemně zapáchajícím. V ta 
kové podobě byl znám salmiak v minulém století klempířům a slevačům, bar- 
vířům, lékařům a chemikům, jižto jej dostávali z Kahiry.

Sublimováním čistí se i nyní ještě salmiak. Toto děje se nejčastěji v hli
něných hrncích Ma B(viz obr. 159.), jež jsou ve dvou řadách postaveny nad 
topením G a pokryty hrnky jinými. V těchto sbírá se největší množství sal
miaku v podobě koláčů, jichž nabývá se rozbitím hrnků.

Jinde slouží k témuž konci kotle, sestavené z desk litinových a vylo
žené uvnitř ohnivzdornými kameny. Do kotlů dává se surový salmiak, vy
sušený ve vzdušné lázni, zavřené dvířky E, na kraj klade se kruh hliněný 
a do toho vtlačí se poklička litinová (F  G, I I  obr. 160.), načež oheň posi
luje se ponenáhlu. Sublimovaný salmiak vylamuje se z pokličky co koláč 
krystalovitý a zbavuje se hoblíkem nečistot povrchných.

Ze salmiaku dobyl 
Priestley poprvé čpavku, 
zahřívaje sůl tuto s pále
ným vápnem. Priestley na
zval čpavek plynem nebo 
vzduchem alkalickým  a zku
sil účinek jeho na velikém 
množství různých látek.
Ještě nyní vedeme sobě 
dle způsobu tohoto pro
slulého anglického chemika 
při dobývání čpavku.

K dobývání čpavku 
béře se směs z rovných 
podílů prášku z páleného 
vápna a salmiaku. Směs 
tato dává se do skleněné 
křivule a zahřívá se mírně, 
čímž vypuzuje se čpavek 
co plyn, jenž vede se skle
něnou nádobou, naplněnou 
hydrátem draselnatým, aby 
se zbavil vodných par, po
sléze jímá se nade rtu tí; 
v křivuli zbývá chlorid vá
penatý a voda. Z 50 gm.
Salmiaku dostane se asi ‘Obr. KiO. K otle  k  suM im ováni sa lm iaku.

20 litrů čpavku.
Y XVII. věku, tudíž drahnou dobu před Priestleyem, pozorovali Boyle 

a Kunckel, že se vyvinuje lehký plyn pronikavého zápachu, když zahřívá 
se směs z páleného vápna a salmiaku. Jelikož nedovedli učenci tito jímati 
plynu tohoto, nepoznali též veškerých vlastností jeho.

Staří chemikové neznali čpavku čistého. Jménem alcali volatile (tě
kavé alkali) označovali sloučeninu, která slově nyní uhličitan ammonatý. Táž 
sůl slula tolikéž trest z moče, trest z jeleního , jelikož dobývalo se jí 
druhdy z látek živočišných. Teprv Black vytknul pravý rozdíl této soli od 
čpavku. Scheele poznal, že čpavek drží v sobě dusík a vodík, Bertholletové,

J a h n o v a  Kronika práce. Díl IV. 57
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otec a syn, dokázali roku 1758, že obsahují 2 objemy čpavku, 3 objemy 
vodíku a 1 objem dusíku, čpavek drží ve 100 dílech 82'3G dílu dusíku a 
17 64 dílu vodíku.

čpavek tvoří se ustavičně v našem okolí a dostává se do vzduchu bud 
volný anebo sloučen se sirovodíkem a s kyselinou uhličitou. Vždycky nachá
zíme čpavek ve zplodinách, kteréž vznikají hnitím ústrojnin, zvláště látek 
živočišných, ježto drží v sobě dusík. Proto vyvinuje se čpavek ustavičně 
ze stok, hnojníků, na jatkách, hřbitovech a j. v. Čpavek nacházíme též ve 
zplodinách hoření, zvláště často v dýmu, jenž tvoří se spalováním uhlí 
kamenného.

V krajinách sopečných nacházejí se uhličitan ammonatý a salmiak pře- 
často v parách, jež z četných rozsedlin ze země vystupují. Tak nachází 
se blíže Psí jeskyně, nedaleko města Puzzuolo, malá jeskyně  , ve
které jest vzduch v dolejších vrstvách v té míře nasycen parami čpavkovými, 
že menší zvířata po 1 až 2 minutách v prostoře této se zadušují. V této 
krajině jest rozšířen náhled, že zhojí se vzduchem jeskyně této mnohé 
velmi bolestné nemoci jako pakostnice, hostec a j. v. Ve fumarollách, 
z Etny vystupujících, nacházejí se Čpavek a salmiak.

Čpavek tvoří se též při všem kysličení, jež děje se za společného 
účinkování vzduchu a vody. Tak dostává se čpavek do rzi železné, do rud 
železných a do ornice. Zahřívá-li se něco rzi železné s páleným vápnem 
v otevřené skoumavce, vystupují z této páry čpavkové, jež barví červený 
papír lakmusový modře.

Ustavičně vystupuje též čpavek z květu a rozličných částí rostlinných. 
Dýcháním lidí a zvířat dostává se nemálo čpavku do vzduchu. Tak nachází 
se v plynech, jež zdravý člověk v průběhu 1 hodiny vydychuje, průměrně 
0-3195 gm. čpavku, to činí do roka 278-5044 g r .; ve městě, jež má 160.000 
obyvatelů, dostává se ročně 44.560 kilogr. čpavku dýcháním do vzduchu.

Nelze tudíž diviti se tomu, že nachází se čpavek ve vzduchu, vodě 
dešťové a sněhu. Čpavek, obsažený ve vodě sněhové a dešťové, zapáchá po 
potu a po výkalech zvířecích, čímž sobě lze vysvětliti původ jeho. Obyčejně 
nachází se čpavek ve vzduchu sloučen s kyselinou uhličitou, toliko po bouř
kách jest obsažen ve vzduchu co dusičnan ammonatý. 1000 kilogr. vzduchu drží 
v sobě dle zkoušek Freseniusových v průměru 0-133 gm. čpavku. Hledíme-li 
k tomu, že váží obal vzdušný naší země 5,263,623,000,000,000,000 kilogr., vy
počteme snadno, že drží v sobě veškeren vzduch 4,079,042 kilogr. čpavku, 
kteréžto množství dostačí úplně k výživě rostlin.

Jelikož rozpouští se čpavek přesnadno ve vodě, proto nachází se usta
vičně ve vodě dešťové. Piidáme-li k vodě dešťové několik kapek kyseliny 
sirkové, s níž čpavek na pevnou látku se slučuje, a odpaříme-li ji po té, 
dostaneme zbytek, jenž vydává, rozetírá-li se s páleným vápnem, velmi pro
nikavý zápach po čpavku. Francouzský chemik Barral shledal, že drží v sobě 
každý krychlový metr vody dešťové 19-09 gm. kyseliny dusičné a 3-61 gm. 
čpavku. Ještě bohatší čpavkem jest rosa a mlha. Jeden litr vody studničné 
nebo říčné drží v sobě 9 až 72 setin milligramu čpavku.

Ze vzduchu dostává se čpavek ustavičně do země, z níž čerpají rost
liny svou potravu. Zdá se, že veškeren dusík, obsažený v různých slouče
ninách, které nacházejí se v rostlinách, pochází ze čpavku, jejž přijímají 
rostliny ze země. Země pórovatá a tlejícími látkami pomíšená pohlcuje 
čpavek ze vzduchu a ustaluje v sohě rozličné soli ammonaté, kteréž voda 
dešťová ze vzduchu splavila. O přítomnosti čpavku v ornici lze snadno se 
přesvědčiti. Třeba toliko páliti něco hlíny se žíravou magnesií, čímž čpavek 
se vyvinuje. Vede-li se plyn, který pálením z hlíny vystupuje, skleněnou 
rourkou do nádobky, roztokem dusičnanu rtuťnatého naplněné, vzniká v této 
temně šedá sedlina, tím temnější, čím více čpavku ornice v sobě drží.
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V přírodě nacházejí se též sloučeniny čpavku s chlorovodíkem, kyse
linou sirkovou a fosforečnou. Fosforečnan ammonatý vyskytuje se v těle zvířecím, 
síran a chlorid ammonatý nalézají se zhusta v krajinách sopečných a na oněch 
místech, kde uhlí kamenné hoří. Tak vystupuje nemálo par, bohatých těmito 
solemi, ze sopouchu činných sopek, ze jména z Yesuvu, Etny a Stromboli.

Čpavek tvoří se vždycky, stýká-li se vodík právě vyloučený s dusíkem. 
Zvláště zhusta vzniká rozkladem ústrojnin dusičnatých, ze jména hnitím a 
překapo.váním za sucha anebo zahříváním s hydrátem draselnatým. Yzniká-li 
čpavek hnitím vedlé silných zásad, okysličuje se ihned na kyselinu dusíkovou 
a po té dusičnou, kteráž pochází téměř všecka z čpavku.

Čpavek jest za teploty obecné plyn bezbarvý, průzračný, zápachu velmi 
pichlavého, pronikavého, k slzení přivádějícího, chuti ostré a žíravé. Plyn 
tento nelze bez nebezpečí dýchati, nebot působí již v malém množství co 
velmi krutý jed. Zvláště zhoubný účinek jeví na oči. Lidé, kteří čistí stoky 
nebo záchody, trpí přečasto neduhy očnými, jichž příčinu sluší hledati ve 
čpavku, jenž vyvinuje se v těchto místech hnitím ústrojnin. Roztok čpavku 
ve vodě barví kůži červeně a způsobuje na ní puchýře. Lékaři užívají jeho 
k leptání ran, zasazených jedovatými zvířaty, jakož jsou zmije, vosy, včely, 
vzteklí psi atd. Y Americe slouží výhradně nyní proti hadímu uštknutí, 
před nímž mívali druhdy lidé nemalé obavy, jelikož po něm následovala 
téměř vždycky smrť. Nyní dostačí vymývání rány čpavkem, aby poraněný 
byl zachráněn. Též užívá se čpavku ku kříšení omdlelých. Čpavek slouží 
mimo to s výborným prospěchem proti opojení. Vypije-li opilý sklenici vody 
cukrové, k níž přidalo se 5— 6  kapek čpavku, přichází téměř okamžitě 
k sobě. Týž účinek jeví i octan ammonatý. Též působí k ulevení bolestí, 
naraaže-li se jím spálenina. Velmi dobře účinkuje proti nadmutí u dobytka, 
ježto se vždycky dostaví, požil-li tento mnoho vlhké, zelené píce. Třeba 
přidati asi 32 gramů čpavku do nápoje, čímž zmizí nadmutí u koně neb 
vola po krátké době, neboť čpavek pohltí kyselé páry, ježto nemoc tuto 
způsobují.

V barviva ústrojná působí čpavek podobně kysličníkům, zvláště podoben 
jest v té příčině žíravému draslu. Barvíť jako toto fijalky na zeleno a čer
vený papírek lakmusový na modro. Jest mnohem lehčí vzduchu, neboť hut
nost jeho obnáší pouze 0-597. Jeden litr čpavku váží 0’77 gramu.

čpavek není plyn stálý. R. 1823 proměnil jej Faraday tlakem 6 V2 

atmosfér za teploty 1 0 ° v kapalinu. Později poznal týž učenec, že mění 
se kapalný čpavek, odpařuje-li se velmi rychle v prostoře vzduchoprázdně, 
v látku pevnou, bílou, krystalovitou, průsvitavou a nezapáchající.

Chlorid stříbrnatý pohlcuje čpavek značně; 1  objem této látky pohl
cuje 320násobný objem čpavku. Tento čpavkem nasycený chlorid stříbr
natý slouží k dělání čpavku kapalného. Dáváť se k účelu tomu do jednoho 
ramena ohnuté rourky skleněné, otevřený konec druhého ramena se zataví 
a ponoří se po té do mrazivé smíšeniny ledu a soli kuchyňské, kdežto prvé 
rameno se zahřívá pozorně v teplé vodě na 40°. čpavkový plyn prchá 
z chlóridu stříbrnatého a tlakem velikým, který vzniká náhlou proměnou 
veškerého čpavku v plyn, čásť tohoto zkapalní v rameně roury, ježto jest 
mrazivou smíšeninou obklopeno. Kapalný čpavek mění se za obyčejného tlaku 
vzdušného opět v plyn, při čemž utajuje se tolik tepla, že se vzduch ochladí 
až na —40°. Této vlastnosti čpavku užívá se nyní výhodně ku strojení 
ledu ve větším množství. K tomu účelu užívá se přístrojů, jež sestavil 
r. 1860 Francouz Carré.Ve velikém kotli železném zahřívá se silným ohněm 
roztok čpavku ve vodě. Čpavek se vypařuje a svádí se pak do jímadla, 
kde silným tlakem a ochlazením zkapalní. Na to staví se kotel do studené 
vody a do jímadla dá se plechová nádoba, vodou naplněná- čpavek kapalný 
mění se rychle v páry, kteréž odnímají teplo veškerým tělům, s nimiž se
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stýkají, tak mění se voda v plechové nádobě rychle v led. Páry čpavkové 
rozpouštějí se opět ve vodě a roztok tento může sloužiti opět k přípravě 
nové části ledu. Na místě právě popsaného, malého přístroje Carré-ova 
slouží zhusta veliké stroje, jež sestavil týž nálezce, kde tvoří se led bez 
přestávky. V strojích velikých dostanou se pomocí 1 kilogramu uhlí 3 kilo
gramy ledu.

Čpavek nepodněcuje hoření, hoří sám na vzduchu nesnadno, v kyslíku 
hoří toliko vodík jeho. Yede-li se žhavou trubicí, naplněnou drátem mě
děným, železným nebo platinovým, nebo pouštějí-li se jím po delší čas silné 
jiskry elektrické, rozkládá se na své součástky; ze 100 objemů čpavku do
stává se tak 200 objemů smíšeniny plynné, složené ze 150 objemů vodíku 
a 50 objemů dusíku.

Pouští-li se smíšenina čpavku s kyslíkem na houbu platinovou, ježto 
mírně se zahřívá, tvoří se voda a kyselina dusičná. Yede-li se čpavek tenin- 
kou trubičkou do nádoby, suchým chlórem naplněné, zapaluje se, čímž vylu
čuje se dusík a tvoří se páry salmiaku nebo chloridu ammonatého; chlór 
rozkládá totiž jednu čásť čpavku, čímž vylučuje se dusík a tvoří se kyselina 
solná, kterážto slučuje se s jinou částí čpavku na chlorid ammonatý, jenž 
objeví se co hustý, bílý dým. Vede-li se chlór do roztoku čpavku ve vodě, 
vylučuje se z tohoto dusík, kdežto chlorid ammonatý zůstává rozpuštěn. 
Z tohoto účinku chlóru ve čpavek možná sobě vysvětliti, proč zmizí zápach 
nepříjemný ve stokách nebo na záchodech, dá-li se tam chlórového vápna. 
Smíchá-li se roztok chlórového vápna se síranem ammonatým, obdrží se ihned 
velké množství dusíku, pročež užívá se nyní zhusta těchto látek k dobývání 
dusíku ve velkém.

Vodou pohlcuje se čpavek velmi rychle a hojně. 1 litr vody při 0° 
pohlcuje 670 litrů čpavku, čímž přibývá objemu vody a ubývá hutnosti. 
Podobně rozpouští se v líhu. Chlorid vápenatý pohlcuje jej značně a pouští 
jej zahříváním opět, což hodí se k snadnějšímu rozesílání, neboť v takovém 
chloridu vápenatém jest až 50°/0 čpavku.

čpavek vodnatý, kapalný nebo žíravý jest kapalina bezbarvá, prů
zračná, nejvýš žíravá, jež podlé množství čpavku má hutnosť 1.000—0'S84 
(až 36% čpavku). Při —40° křehne v lesklých jehličkách a pouští již 
v obecné teplotě největší čásť svého čpavku; ostatně má tytéž vlastnosti 
jako plyn. Poněvadž pohlcuje ze vzduchu kyselinu uhličitou, proto třeba, 
aby se uschovával v nádobách dobře uzavřených.

Roztok čpavku ve vodě připravuje se v továrnách, zahřívá-li se pálené 
vápno se salmiakem v nádobě železné nebo měděné, načež plyn pouští se 
několika láhvemi, naplněnými do % studenou vodou.

K témuž konci užívá se nyní čpavku, jehož nabývá se u vyrábění svíti
plynu z uhlí kamenného. Ve vodě čpavkové plynáren jest mimo jiné slou
čeniny uhličitan a sirník ammonatý; zahříváť se s hašeným vápnem, plyn 
vede se pro vyčistění nádobami, naplněnými uhlím dřevěným, právě vypále
ným a po té do čisté, studené vody.

Prodajný čpavek má obyčejně hustotu 22° B. (0-923) a drží v sobě 
20-26% čpavku plynného anebo % své váhy. Čpavek prodajný bývá zne
čištěn kyselinou uhličitou a chlórem, vápnem, mědí, železem a cínem, jež 
dostaly se do něho překypěním z kotle; méně často, vzala-li se k dobývání 
čpavková voda z plynáren, i oleji přismahlými. Takový čpavek dává po od
paření pevný zbytek a zapáchá.

Čpavek slučuje se se všemi kyselinami, čímž tyto pozbývají veškerých 
svých význačných vlastností. Setkává-li se s plynnými kyselinami (s kyse
linou uhličitou, solnou nebo se sirovodíkem), povstávají husté bílé páry pevné 
ammonaté soli, čímž možná přítomnost čpavku snadno vypátrati. Dá-li se 
k nádobě, z níž čpavek vystupuje, hůlka skleněná, zvlažená kyselinou solnou,
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objeví se ihned hustý bílý dým salmiaku, jenž vzniká sloučením čpavku 
s chlorovodíkem. Y továrnách můžeme snadno poznati přítomnost par kyse
lých ve vzduchu, dáme-li do místa takového hůlku skleněnou, zvlaženou 
čpavkem, neboť i tuto prozrazují bílé dýmy plynné kyseliny.

Pomocí čpavku lze způsobiti též následující, velmi pěkný výjev: Dáme-li 
několik kapek čpavku do kapalné žluté smíšeniny chloridu siřičnatého se síro- 
uhlíkem, v níž jest něco fosforu rozpuštěno, ihned vzejme se tato směs 
a shoří velikým plamenem na páry kysličníku siřičitého, salmiaku, chloridu 
siřičnatého a sirníku dusičitého. Tato nebezpečná, samozápalná kapalina byla 
objevena r. 1869 Nicklěsem, jenž ji nazval ohněm (Feu

Málo zná chemik látek, jež by jemu byly k takovému prospěchu jako 
čpavek, čpavek slouží k rozpouštění jistých látek a k srážení jiných slouče
nin z roztoků. Nemenší jest užitek, který poskytuje čpavek průmyslu. 
Sloužit v barvířství k čistění a praní vlny, k odstraňování skvrn kyselých a 
mastných, k rozpouštění orseilly, košenilly a j., k dobývání indomodři z in- 
digovníku, ve fabrikaci tabáku šňupavého, k čistění svítiplynu od kyseliny 
uhličité a sirovodíku, k zmydelnění mastnot a olejův, co antichlór a k dělání 
perel strojených.

Dělání perel strojených nalezl v Paříži r. 1686 jakýsi Jacquin, jenž 
živil sebe děláním růženců. Perly strojené dělají se nyní v největší doko
nalosti v Paříži; napodobujíť se jimi perly v té míře dokonale, že nelze 
jich zhusta ani od pravých rozeznati. K účelu tomu slouží malá říčná ry
bička, úklej nebo bělice, na jejížto lupínkách nacházejí se malé stříbro- 
lesklé částečky, kteréž dají se vodou snadno smýti. Lupínky této rybičky 
rozdělávají se s vodou čistou, čímž oddělí se od nich jemná perlovina, ježto 
nalézá se u spodu lupínků. Po té leje se kalná kapalina na jemné síto, 
aby oddělily se lupínky a perlovina usazuje se znenáhla z kapaliny, kteráž 
skrze síto protekla. Se sedliny odlévá se voda, načež míchá se perlovina 
s malým množstvím čpavku, aby se uehránila před rozkladem; tato látka 
slově pak essencí perlovou n. orientalnou. Z 20.000 běliček dostává se asi 
500 gramů perloviny. Perlovina míchá se s klihem rybím, ssaje se do tru 
bice skleněné, vytažené do dlouhého konce a fouká se z ní do otvorů dutých, 
skleněných kuliček, jež suší a vyplňují se voskem anebo roztokem klihu 
rybího. Hotové perly propichují se a navlékají se do šňůr. Do perel ba
revných nastříkají se barvy, zadělané s gumou arabskou, do kovolesklých 
(markasitových č. zrcadelných) pak slitina snadno roztopitelná.

Ze sloučenin čpavku s kyselinami mají mnohé dosti rozsáhlého užívání. 
Tak slouží uhličitan ammonatý velmi hojné v Anglii co přísada k těstu ze 
špatné mouky, aby kynulo; též slouží k vykynutí těsta na perník a cukro
vinky. Rovněž dává se do šňupavého tabáku, aby zápach jeho stal se 
příjemnější.

Čistý uhličitan ammonatý připravuje se, smíchá-li se 1 č. chloridu am- 
monatého dokonale s 3 č. prášku křídového a zahřívá-li se smíšenina v kři- 
vuli litinové, k níž jest připojeno olověné jímadlo chlazené. S počátku prchá 
čpavek a voda, po té sublimuje uhličitan ammonatý, jenž osazuje se na 
stěnách jímadla co bílá, dosti pevná kůra, která se nožem v desky krájí, 
jež snímají se pak se stěn jímadla. Uschovává se v nádobách dobře uza
vřených, jelikož vypařuje se na vzduchu velmi rychle.

Též připravuje se sůl tato z hnilé moči, kteráž ve velikých městech zvláště 
k účelu tomu se sbírá. Hnilá moč dochází užívání k vypírání mastných 
skvrn z vlny a suken (k čistění prádla sloužila již před nalezením mýdla) 
a k dobývání kamence, nebo překapuje se z ní as třetina, v níž jest všechen 
uhličitan ammonatý obsažen.

Též dobývá se jeho překapováním dusičnatých ústrojnin za sucha, jakož 
jsou odpadky masa, kůže a rohu, kosti, paznehty, pokrutiny atd., jež zahří
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vají se v železných válcích, po pěti zazděných do peci, z níž vedou se páry 
do komor olověných. V těchto sbírá se pevný, hnědý uhličitan ammonatý, 
znečistěný oleji přismahlými, jakož i barevný roztok jeho. Nečistý uhličitan 
ammonatý rozpouští se ve vodě, cedí se uhlem živočišným a sublimuje se 
potom v železných hrncích o pokličkách olověných. Máť však v sobě vždy 
ještě skrovné množství olejů přismáhlých, pročež žloutne na vzduchu. Tento 
surový uhličitan ammonatý slově sů l z  je le n íh o  ro h u  a roztok jeho ve vodě 
tre s t z  jelen ího  rohu .

Uhličitan ammonatý přichází v obchodě v bílých, neprůhledných kuších 
anebo v podobě drobných, zrnitých, průhledných hráni, jež zapáchají silně po 
čpavku, pročež slově i a n g lic k á  sů l Spává . Pro svůj pronikavý zápach slouží 
v lékařství ku kříšení omdlelých. Ye vodě rozpouští se snadno, na vzduchu 
zvětrává a rozsýpá se v bílý prášek, při čemž pouští čpavek. Zahřívá-li se 
roztok jeho po delší čas, vypuzuje se z něho všechen uhličitan ammonatý. 
Horkem těká jako všecky soli ammonaté, při čemž částečně se rozkládá.

Síranu ammonatého dobývá se u veliké míře z čpavkové vody plynáren. 
Tato kapalina zahřívá se s vápnem hašeným, čímž vyvinuje se z ní čpavek, 
kterýž žene se do kyseliny sirkové; tato zahřívá se značně a zaváří se, 
načež vyhraní síran ammonatý. Mnoho síranu ammonatého dostává se při 
dobývání kyseliny bórové v Toskaně. Surový síran ammonatý praží se mírně, 
aby se rozložily přimíšeniny přismahlé, a čistí se hraněním opětovaným.

Hraní v bezbarvých sloupcích šestibokých, stálých na vzduchu, chutná 
ostře slaně, rozpouští se snadno ve vodě, horkem vysokým rozkládá se úplně 
ve zplodiny těkavé.

Sůl tato slouží k dělání čpavku, salmiaku a jiných sloučenin ammonatých, 
k dělání kamence, k hnojení a k přípravě hnojiv strojených. Zhusta užívá se 
roztoku této soli k napouštění prádla a šatů ženských, aby byly nespalitelné. 
Dáme-li kousek látky, napuštěné síranem ammonatým do plamene, zuhelní se 
sice, avšak nikdy plamenem neshoří.

Dusičnan ammonatý nalézá se ve skrovném množství ve vodě dešťové. 
Bílá sůl tato přichází v obchodě v hřáních, podobných salnytru obecnému. 
Rozpouštíť se snadno ve vodě a ochlazuje tuto v té míře, že sráží se vlhkosť 
vzduchu na nádobě co kůra ledová. Sůl tato rozkládá se pálením, čímž 
vyvinuje se z ní kysličník dusnatý anebo plyn rajský. Sloužíť k strojení ledu. 
Voda dá se k tomu konci do cínové nádoby, kteráž postaví se do smíšeniny 
z dusičnanu ammonatého s vodou.

Salmiak, o němž bylo výše již obšírněji promluveno, připravuje se též 
ze síranu ammonatého solí kuchyňskou. Bud! míchají se silné roztoky obou, 
načež vyhraní síran sodnatý a jest v roztoku salmiak, jenž hraní zavářením 
nečistý, rozdělává se s horkým, nasyceným roztokem salmiaku na hustou 
kaši a tato tlačí se do kadlubů cukrových; nebo sublimuje se suchá smíše
nina obou a pak zbývá netěkavý síran sodnatý.

Salmiak hraní z vřelého roztoku v bezbarvých osmistěnech, seřaděných 
v ohebných jehličkách. Chutná ostře slaně, rozpouští se snadno ve studené 
vodě se značným ochlazením, málo v líhu. Horkem mírným těká a subli
muje v prostranných nádobách co kyprý prášek, kterž slově salmiakový.

Horkem velikým rozkládají se páry jeho v chlorovodík a čpavek, jež 
však za tepla nižšího dávají zase salmiak. Salmiak rozkládá se snadno 
kysličníky kovovými a kovy, pročež nemá se rozetírati a rozpouštěti v nádo
bách kovových.

Salmiak slouží v lékařství, k cínování, cinkování a měkkému spájení 
(mědi, železa a mosazi), v barvířství a barvářství, při dělání tabáku šňupa- 
vého, dobývání platiny a houby platinové, k dělání tmelu železného, ku pří
pravě ammoniaku, k smíšeninám mrazivým.
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Ledek čili kamenec jest podvojná sůl, složená ze síranu hlinitého a sí
ranu draselnatého nebo ammonatého, držící v sobě mimo tyto látky ještě 
značné množství vody krystalové. Seznavše na jiných místech bližší součástky 
této soli, přistoupíme nyní k vylíčení její důležitosti v průmyslu chemickém 
a v domácnosti.

Ledek byl znám již v nejdávnějších dobách v Indii. Řekové nazývali 
jej stypteria, Římané znali jej jménem ač oba národové starověcí
vyrozumívali týmiž jmény i skalici zelenou. V dávnověku užívalo se ledku 
k vydělávání koží, v lékařství k zastavení krve, k vyplachování úst atd.; 
k týmž účelům slouží ledek ještě nyní. V prvých stoletích po Kr. přivážel 
se kamenec z Orientu zvláště do Itálie. Až do XV. století připravoval se 
z alunitu v Aleppu a Edesse, blíže Smyrny a v Cařihradě. Italský obchodník, 
Jan de la Castro, odkryl u Tolfy, blíže města Civita-Vecchia, v Itálii skály 
alunitové a založil okolo polovice XV. věku v Tolfě hut kamenečnou, která 
pracuje ještě v našich dobách s prospěchem velmi značným. Později rozšířilo 
se dobývání kamence i do jiných zemí evropských; zvláště hojné počalo se 
dobývati soli této z břidlice kamenečné. Vědeckého základu dostala výroba 
kamence teprve po objevení německého chemika Marggrafa, jenž poznal 
r. 1754, z jakých látek kamenec se skládá. V průběhu času stala se výroba 
kamence velmi snadnou, poněvadž odstranily se zmáhající se vědou veškeré 
překážky, jež činily druhdy toto odvětví průmyslové závislé na zděděných, 
více méně oprávněných předsudcích, jaké jindy u továrníků větší vážnosti 
požívaly nežli jednoduché, jasné a každému přístupné návody vědecké, jež 
jediné mají základ bezpečný a spolehlivý.

Kamenec nachází se v přírodě zhusta co výkvět (kamenec chlupatý) 
na břidlici kamenečné, na ložiskách uhlí hnědého a černého a v krajinách 
sopečných, kde působil sirovodík nebo kyselina siřičitá v horniny, v nichž 
jest mnoho živce. Též nachází se rozpuštěn ve vodách, jako u Parádu 
v Uhrách a -v je ze ře  kam encovém  u Chomútova. . Ohomútovské jezero kamen
cové jest známo již z dávných časů. Jezero toto pokrývá 29 jiter 183 čtve
rečných šáhův půdy. Voda jeho jest obyčejně čirá a na břehu jeho nachá
zíme za počasí suchého bílý povlak moučky kamencové. Ve vodě jezera 
tohoto, mající chuť zasládlou, stahující, nežijí ryby a větší vodná zvířata. 
V poblízku jezera toho nacházejí se staré, opuštěné hutě kamenečné, v nichž 
dobývalo se kamence ammonatého.

Kamenec jest sůl podvojná, složená bud! ze síranu hlinitého a. síranu 
draselnatého (kamenec d ra se ln a tý ) , anebo skládá se ze síranu hlinitého a 
síranu ammonatého (kamenec čp a v ko v ý  č. a m m o n a tý ) . Obě soli tyto mají 
následující složení:

Kamenec draselnatý. Kamenec ammonatý.

Síran hlinitý 
„ draselnatý 

Voda . . . .

36-20
18-34
45-46

Síran hlinitý ................................. 38'64
„ ammonatý . . . .  12-88

V o d a ............................................48-48
1000010000

Kamenec draselnatý byl dříve znám nežli kamenec čpavkový.
V přírodě nachází se sice kamenec, avšak v množství velice skrovném, 

pročež dlužno jeho dobývati z jiných sloučenin hlinitých.
Kamence dobývá se ve veliké míře v hu tích  Icam enečných  nebo v 

cárndch  z přirozených sloučenin hlinitých. V některých surovinách, jež 
slouží k dobývání této soli, nachází se již síran draselnatý a síran hlinitý 
jako v k a m e n e č n ik u  nebo a lu n itu . Kamenečník jest bílý, nažloutlý, načerve- 
nalý nebo šedý, velmi tvrdý nerost, jenž drží v sobě dle Cordiera 57% ka
mence bezvodného a 43% hydrátu hlinitého. Zhusta bývá pomíšen křeme
nem nebo rohovcem, čímž stává se velmi tvrdý, proto slouží též k dělání
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žernovů. Nerost tento nachází se u veliké hojnosti u Tolfy v Itálii, na 
Mont ďOru ve Francii, v pohoří Bereghszászkém v Uhrách, u Killimanu, 
Bůd8su a Verešpataku v Sedmihradsku. Na těchto místech vznikl bez
pochyby působením kyseliny siřičité a sirovodíku v trachyt a podobné hor
niny, pročež jest smíšen s kyselinou křemičitou a křemičitanem hlinitým. 
V kamencárnách župy Berežské vyrábí se z něho ročně asi 10.000 centů 
kamence. K tomu konci pálí se alunit mírným horkem, jímž vypuzuje se 
z něho toliko voda. Pálený alunit jest smíšenina z bezvodného kamence 
a kysličníku hlinitého. Horkem vyšším, červeným žárem, rozložil by se 
síran hlinitý, nesmí tedy horko při pálení alunitu dostoupiti k stupni, kde 
počíná se Vyvinovati kyselina siřičitá. Pálení děje se v pecech šachtových 
na způsob vápenic, nad roštem staví se z největších kusů alunitu klenutí, 
doplní se pec velikými kameny, a topí se dřívím po 6—8 hodin. Pálené 
kameny, přijímající rychle vodu, kladou se do velikých hromad, 3—4 stopy 
vysokých, pod šírým nebem a neprší-li dosti, polévají se často, až v 6—8 
nedělích změknou úplně a rozpadnou se. Vytahují se pak v žlabech dře
věných, vřelou vodou a mlékovitý louh sbírá se v nádržích, kdež vylučuje se 
z něho po delším čase kal hlinitý. Učistěný louh zaváří se zvolna v pánvích 
měděných, ježto přitéká stále čerstvý louh, a osazuje opět částky hlinité. 
Po té pouští se do kádí dřevěných, jež mají uprostřed kolmý prut dřevěný, 
a vyhraňuje se ve 3—4 dnech. Hráně tyto nejsou však dosti úhledný, pročež 
rozpouštějí se ve vodě vřelé a hraní pak pomaleji, v 6— 8 dnech. Nejpěk
nější hráně sloupovité vylučují se uprostřed kádě. Při dně a stěnách jest 
kamenec méně čistý, kterýž oškrabuje se, odpadky pak čistí se hraněním 
opětným. Z matečných louhů nabývá se po delším čase ještě hráni. Hraněný 
kamenec, jehož dostane se z alunitu 10— 15%, rozbíjí se na větší kusy, suší 
a rozesílá se v soudcích. Rozeznává se kam enec b e n á tský  č. ř ím sk ý , jehož 
hráně bývají poprášeny červeným kysličníkem železitým, a kamenec 

čovský. Zahřívá-li se alunit s kyselinou sirkovou, dává dvojnásobnou váhu 
smíšeniny z kamence a síranu hlinitého, zvláště ku klížení papíru způsobilé.

Na místech, kdež nenacházejí se skály alunitové, slouží k dobývání ka
mence látky, jež mají v sobě prvky, z nichž vzniká síran hlinitý, jako na př. 
břidlice a hlína kamenečná. H lín a  k a m en ečn á  jest smíšenina z křemičitanu 
hlinitého, kyzu železného, drobně rozptýleného a uhlí. Taková hlína vysky
tuje se zhusta uložena mezi vrstvami hnědého uhlí, jako na př. v okolí Lokte. 
B ř id lic e  k a m e n e č n á  jest břidlice obecná, proniknuta kyzem železným a uhlím; 
někdy drží v sobě tolik živce, že nabývá se kamence z louhu bez přísady 
solí draselnatých. Břidlice kamenečná nachází se v Čechách zvláště rozšířena 
v okolí Plzně a Radnice, nedaleko ložisf kamenného uhlí.

Hlína kamenečná okysličuje se někdy již sama na vzduchu, ano zapaluje 
se prudkostí děje chemického; kyz železný č. sirník železičitý mění se tu přistou
pením kyslíku a vody v síran železnatý a kyselinu sirkovou, kteráž působí 
v křemičitan hlinitý a tvoří síran hlinitý (zvétrávání trvá 4—5 let). Rychleji 
a výhodněji pracuje se však, praží-li se hlína i břidlice v hromadách, jež se
stávají ze střídavých vrstev paliva a břidlic; tyto zapálí se na jednom konci, 
přikryjí se vylouženou břidlicí a doutnají zvolna dále. Takové hromady uka
zuje nám obr. 161. Pražením rozkládá se sirník železičitý v sirník železnatý a 
síru, tato spaluje se na kyselinu siřičitou a sirkovou, jimiž rozkládá se hlína 
a 'vzniká siřičitan a síran hlinitý. Sirník železnatý mění se pražením v síran 
železnatý, tento v zásaditý síran železitý, při čemž pouští kyselinu sirkovou, 
kterůuž rozkládá se opět hlína. Pražení toto trvá 5—12 měsíců. Zůstaví-li 
se pražené rudy kamenečné delší čas na vzduchu, uvolňuje se ještě více ky
seliny sirkové ze síranu železnatého a obohacují se tudíž značně síranem hli
nitým. Do vyloužené břidlice pouští se velmi výhodně kyselina siřičitá, jíž na
bývá se v hutích pražením sirnatých rud cinečnatých, olovnatých a t. d.
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s vodou a vzduchem, načež poskytuje po nějakém čase opět mnoho síranu 
hlinitého.

Pražené rudy vyluhují se vodou v kádích, postavených stupňovitě, a 
roztok z jedné pouští se do druhé, z této do třetí a dále, až sesílí se dosti.

Obr. 162. Pec 1c zaváření roztoku kamenečndho.

při zaváření roztoku kamence, vidí se na obr. 162. Surový louh kamencový 
přichází do kádí hh,odkudž pouští se otevřením kohoutků při otvory při 
k, k  do mělkých pánví aa , ježto zahřívají se s hora kouřem, kterýž přichází

J a h n o v a  Kronika práce. Díl IV. 58

Obr. 161. Pražem  břidlice kamenečnd v pccccli.

čistí se stáním v nádržích zvláštních a vede se kanálem zděným do budov, 
kde zaváří se, bud na zděném ohnisku plamenné peci horkým plamenem 
a kouřem, nebo lépe topením plynovým. Zařízení peci, jaké zhusta slouží
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z plamenníku př r .Při mm jsou otvory, jimiž se může v čas potřeby do
kádí nahlednouti. Z pánve hořejší pouští se sehnanější louh k mencový tru 
bicí f  do pánve dolejší. Zavářením surového louhu vylučuje se zás-ditý síran 
železitý (bláto vitriolové) a sádra, načež čistí se stáním a má-li v sobé 
mnoho síranu železnatého, zbavuje se ho hraněním. Jakmile louh kamencový 
dostatečně shoustl (má-li na př. hutnost l -4), vypouští se z dolejší pánve (viz 
obr. 162) při o do korýtek p ,  jimiž vede se do nádrží, v nichž čistí se ustá
ním. čirý louh, držící v sobé h'avně roztok síranu hlinitého, smíchá se silným 
roztokem některé soli draselnaté nebo ammonaté, čímž utvoří se kamenec a 
vylučuje se hned v podobě moučky kamenečné.

K srážení kamence béře se chlorid draselnatý, jest-li v louhu dosti 
síranu železnatého nebo hořečnatého, s nímž onen rozkládá se na síran dra
selnatý a snadno rozpustný chlorid železnatý nebo hořečnatý. Jest-li v louhu 
volná kyselina sirková, lze vzíti i salajku; nejméně často béře se k tomu 
konci síran draselnatý (na 100 č. síranu hlinitého třeba vzíti 50-9 č. síranu

draselnatého). Má-li se dobyti kamence ammonatého, pak přidává se do to
hoto roztoku síranu ammonatého (na 100 č. síranu hlinitého 47-4 síranu am
monatého anebo čpavkové vody z plynáren); druhdy sloužila k témuž účelu 
hnilá moč, ježto v sobě chová uhličitan ammonatý. Jakmile přičiní se k roz
toku síranu hlinitého soli draselnaté anebo ammonaté, ihned vylučuje se ka
menec, jsa méně ve vodě rozpustný nežli obé soli, jichž sloučením povstává. 
Roztokem míchá se často, aby vylučovaly se toliko drobné hráně kamence, 
jež tvoří pak m o u č k u  kamenečnou,ježto lépe se čistí nežli kamenec v kuších. 
Matečný louh, v němž jest málo kamence, ale nejvíce chlóridův a síranův 
železa, vzdělává se na nečistý kamenec, červen železnou, modř berlínskou a 
zelenou skalici, někdy také na sůl hořkou, nebo slouží k dobývání síranu 
ammonatého a sádry k hnojení.

Moučka kamenečná vypírá se studenou vodou (viz obr. 163), načež roz
pouští se ve vřelé vodě a hraní zvolna ve zvláštních sudech, jež naplní se

Obr. 1C3. VypírÚDÍ kamence.
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hráněmi (zbývá jen uprostřed něco louhu matečného). Z břidlice kamenečná 
nabývá se 2—33% kamence.

Velmi často připravuje se kamenec též z čisté  h l í n y , prosté pokud 
možná sloučenin železnatých a vápenatých; taková hlína jest na př. kaolin. 
Hlína pálí se v červeném žáru, rozemílá se na prášek a míchá se v olově
ných pánvích se silnou kyselinou sirkovou. Zbytek vytahuje se vodou vře
lou, z roztoku učistěného sráží se žlutou solí krevnou železo co berlínská 
modř a roztok odcezený od této, zaváří se do houšťky syrubu, načež křehne 
chladnutím. Zhusta nalévá se tento roztok do nádob olověných, v nichž 
zkřehne v průsvitavé bílé desky, kteréž přivádějí se do obchodu, any hodí 
se v mnohých případech ještě lépe k týmž účelům co kamenec. Surová 
smíšenina ze síranu hlinitého, z hlíny a prášku křemenného prodává se jménem 
p o k r u ty  kam encové.

S í r a n  h lin itý  připravuje se z pálené břidlice podobně jako z hlíny. 
Novějšího času připravuje se chemicky čistý u velikém množství, rozpouští 
se totiž hydrát hlinitý, jehož nabylo se z kryolitu, beauxitu nebo ze strusek 
železných, v kyselině sirkové a roztok odkuřuje se, až roztopí se zbytek, 
nebo přidá se jen tolik vody, co by právě vznikl síran hraněný, jenž tuhne 
na bílé tělo pórovaté. Roztok síranu hlinitého, jehož nabylo se z těchto slou
čenin způsobem popsaným, míchá se s roztokem síranu draselnatého nebo 
ammonatého, načež hraní v olověných pánvích. Hráně vypírají se vodou stu
denou, po té rozpustí se ve vodě a roztok ochlazuje se v mělké pánvi olo
věné při stálém míchání. Moučka kamenečná, kteráž dostala se takto, vypírá 
se vodou a suší se.

Kamenec prodajný bývá často znečištěn rovnotvárným kamencem žele
zí tým, což vadí zvláště v barvířství. Čistí se v ten způsob, že rozpouští se 
ve vodě, přidává se žlutá sůl krevná, pokud vzniká modrá sraženina, pro- 
cezený roztok zaváří >e a čistí se opětovaným hraněním.

Kamenec hraní se v krásných pravidelných osmistěnech (viz obr. 164), 
jež mají někdy značnou velikost. Hráně tyto zvětrávají snadno, pokrývajíce 
se bílou moučkou. Chuti jest zasládlé, stahující. Za 
horka rozpouští se mnohem více nežli za studená;
100 č. vody rozpouští jeho 9 52 č. za teploty 10° a 
357*5 za teploty 100°. Roztok jeho působí kysele.
Přidáme-li k roztoku kamence vody vápenné, uhličitanu 
žíravin nebo dvojuhličitanu vápenatého, zakaluje se; 
síran vápenatý netvoří v roztoku kamence zákalu. Roz
toky žíravého drasla neb nátronu srážejí z roztoku ka- 
menečného bílé, rosolovité klky hydrátu hlinitého, jež 
rozpouštějí se nadbytkem žíraviny, poněvadž povstává 
tak rozpustný h lin ita n  d r a se ln a tý  nebo so d n a tý . Čpavek obr. m .  Hrán kamence, 

neb uhličitan ammonatý činí v roztoku kamence sraže
ninu bílou, kteráž však nerozpouští se nadbytkem těchto skoumadel. Tak 
lze velmi snadno nabyti rosolovitého hydrátu hlinitého, jakého užívá se k dě
lání barevných laků.

Zahřívá-li se kamenec na 92 stupňů, roztápí se ve své vodě krystalové. 
Zvýší-li se teplota nad 100°, ztrácí znenáhla veškerou vodu a nadýmá se 
velmi silně, čímž mění se v látku bílou, houbovitou a kyprou, ve vodě 
skrovně rozpustnou, kam enec  p á le n ý ,  jehož užívají lékaři k leptání ran. 
Horkem ještě větším vyvinuje se kyselina siřičitá a kyslík, ježto zbývá kys
ličník hlinitý a síran draselnatý; kamenec ammonatý zanechává po pálení 
čistý kysličník hlinitý. Pálí-li se prudce smíšenina kamence s mourem uhel
ným nebo s medem, cukrem nebo moukou, dostává se načernalá kyprá látka, 
kteráž řeřaví na vzduchu a shoří jako hubka. To pochází od snadno zápal
ného sirníku draselnatého, jenž jest zplodina rozkladu síranu draselnatého

58*
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z kamence uhlíkem a od pórovatosti uhlu a kysličníku hlinitého, ježto se 
v látce této nacházejí. Látky tyto zhušťují značně ve svých pórách vzduch a 
vodnou páru, čímž vyvíjí se takové teplo, že sirník draselnatý a uhel se za
palují. Tato látka slově po svém nálezci pyrofor Hombergův. Pálením 2 č. 
síranu draselnatého s 1 č. koptu v kelímku uzavřeném dostává se pyrofor 
ještě zápalnější.

K a m e n ec  a m m o n a tý  srovnává se v nejdůležitějších vlastnostech svých 
s kamencem draselnatým, lišíť se od tohoto hlavně v následujících případech: 
Zahřívá-li se s vápenným mlékem, vydává zápach po čpavku; po pálení 
zanechává pouze kysličník hlinitý; pálí-li se s uhlím, nedává pyroforu.

Barvíři dávají kamenci římskému neb mukáčovskému přednost před 
jinými druhy této soli, což zakládá se v tom, že jest čistší a že drží v sobě 
více kysličníku hlinitého nežli kamenec obecný (držíť v sobě 42'85°/0 tohoto 
kysličníku, kdežto kamenec obecný drží jeho toliko 10'94°/o). Kamenec 
římský liší se od kamence obecného i tvarem svých hráni; nehranit se totiž 
v osmistěnech jako tento, nýbrž obyčejně v krychlích, otupených na rozích. 
Zahřeje-li se roztok kamence římského na 40°, zakalí se, čímž z něho usa
zuje se bílý prášek, ka m en ec  nerozpustný, mající složení alunitu a v roztoku 
zůstává kamenec obecný. Podle těchto vlastností lze rozeznati snadno pravý 
kamenec římský od nepravého, kterého dostávají továrníci někteří, posypá
vajíce kamenec obecný práškem z kamence a z kolkotáru. Kamenci obec
nému lze uděliti dobrých vlastností kamence římského, zahřívá-li se delší 
dobu na 30—40° s 3%  své váhy suchého uhličitanu sodnatého; tak dostává 
se kamenec krychlový, železa prostý, jehož užívají barvíři s prospěchem.

Nejvíce kamence spotřebuje se v barvířství a v tiskařství za mořidlo 
a ku přípravě laků barevných; mimo to slouží všudež, kde užívá se 
hydrátu hlinitého.

V domácnosti možná užiti kamence k čistění kalné vody. Smícháme-li 
1 litr kalné vody s V2 gramem kamence, vyčistí se tato již v průběhu jedné 
hodiny. Rovněž hodí se k čistění roztoku klihového a roztopeného loje. 
Slabý roztok kamence hodí se výtečně k hašení požárů; užívali ve
starém Ěímě k hašení vody pomíšené octem a hlinou. K témuž účelu hodí 
se s prospěchem dobrým i slabý roztok chloridu vápenatého nebo salajky.

Kamenec slouží též ku kližení papíru, v jirchářství, k balsamování 
mrtvol, k nakládání okurek v octě, k tvrzení sádry, k ohnivzdornému nátěru 
na dřevo a plátno (s klihem a trochou octa); přísadou kamence lze ze 
špatné mouky pšeničné připraviti bílý, kyprý chléb, a vřelým roztokem ka
mence, salnytru a soli kuchyňské barví se zlato. Hráněmi jeho zdobí se 
košíčky a věci z drátu pletené. Kamenec ammonatý téměř ke všem účelům 
těmto jest rovněž způsobilý jako kamenec draselnatý, ale jest lacinější a 
výdatnější. Kamenec sodnatý nedochází užívání pro svou snadnou roz
pustnost.



Obr. 165. Dělo Armstrongovo.

Střelný prach a látky třaskavé.
Dějiny střelného prachu a látek třaskavých. Vysvětlení účinku látek těchto. — Střelný  
prach. Jeho složení, příprava a vlastnosti. Zplodiny hoření a výbuchu jeho. Zkoušení prachu 
střelného. Bílý prach střelný. — Látky nitrované. Střelná bavlna. Schultze-ův bílý prach. 
Nitromannit. Diazobenzol. Nitroglycerin. Dynamity. Prach Designolle-ův a
Casthelaz-ův. Třaskany  a zápalky třecí. Základové ohněstrůjství. — Nejobyčejnější zbraně

střelné.

ádný z nálezův slavných, jež staly se koncem věku středného majetkem 
obyvatelův západně Evropy, neměl v zápětí svém tolik různých násled- 
kův, společnosti lidské u větší nebo menší míře prospěšných anebo do
konce i škodlivých, jako nález střelného prachu a jeho užívání ve vá
lečnictví. Sotva že obeznámilo se člověčenstvo s účinkem strašlivým 

prvých střeleb, ihned přestalo užívati starých, nemotorných válečných strojů 
a zhraní, od Řeků a Římanů zděděných a zásobilo se novými zbraněmi nebo 
střelbami. Nové zbraně pojistily pak válčícímu vojsku téměř vždycky vítěz
ství nad nepřítelem, ohromujícího účinku střeleb neznajícím. Hlouček Evro
panů, novými zbraněmi ozbrojený, stanul v Novém Světě a podmanil sobě 
v krátké době tamější domácí obyvatelstvo, jež mělo Evropany za vyšší moc
nost, vidouc je opatřené zbraněmi; kteréž mají účinek blesku a hromu po
dobný. Střelnou zbraní podihaňuje sobě Evropa nyní ještě ostatní světa díly 
a udržuje je v kruté porobě. Jak velikých proměn zakusily dějiny evropské 
od té doby, co počalo se užívati střelného prachu! Staré, středověké mravy 
a způsoby, obvyklé jak v menších společnostech, takž i ve velkých státech, 
znenáhla vymizely a na místo jejich nastoupila nová zřízení státná. Jednotlivé 
mocnosti hleděly sobě zabezpečiti delšího trvání a zvýšené moci zavedením 
stálých vojsk, jichž pak přečasto nadužívaly proti bezbranným poddaným svým. 
Od té  doby, co zná se prach střelný, staly se války krvavější a zuřivější nežli 
kdy před tím. Jednotlivé mocnosti závodí vespolek u vymyšlení a sestrojo
vání nových a zdokonalených zbraní střelných a zásobují těmito svá vojska,
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nelekajíce se ohromných peněžitých obětí. Tak stává se, že nabývá vojenství 
nezaslouženého vrchu nad ostatními úlohami státu a že ze jména jiné zájmy 
státu na mizinu se uvádějí. Nelze však upříti, že jest snaha tato přes veš
keré zhoubné stránky své velice důležitou v příčině výživy obyvatelstva, za
městnaného při výrobě prachu střelného a zbraní střelných.

Ne méně důležitý jest prach střelný i v jiném ohledu. Stavitelé drah 
železných a silnic užívají jeho k odstraňování ohromných překážek, jež 
staví se práci jejich na odpor Prachem střelným rozmetávají se veliké 
skály z nejtvrdšího kamene v krátké době. Pomocí prachu střelného klestí 
sobě stavitel dráhu pod zemí skrze nebetyčné hory a násobí tak své síly 
u míře podivuhodné, nelekaje se překážek největších. Což jsou stavby staro
věké, což divy světa, jimiž honosil se šerý dávnověk, proti tunelům skrze 
obry horské, Mont-Cénis a Sv. Gotthard? Střelný prach zásobí stavitele 
potřebným stavivém, horníku pomáhá nalezti rudu a uhlí kamenné, v kraji
nách vyprahlých a pustých rozmetává se prachem půda, aby objevil se 
občerstvující, životodárný pramen vody. Tak vidíme prach i v jiných pří
padech ještě působi ti co dobroděje, jenž volně poddává se člověku, udíleje 
jemu síly obrovské. V novější době arciť vystoupili mocní soupeřové, jichž 
snahou jest, aby předčili nad prach střelný a zbavili jej zděděného práva 
jeho. Jsouť to ze jména střelná bavlna a dynamit. Veškeré látky tyto majíť 
arciť v mnohé příčině výhody před prachem střelným, nejsouť však nyní ještě 
s to, aby vypudily tento z užívání. V následujících listech bude naší úlohou, 
abychom seznámili se se střelným prachem a novověkými jeho soupeři.

S tř e ln ý  p r a c h  jest smíšenina salnytru, síry a uhlí, kteráž strojí se dle 
poměrů různých, jaké jsou jednak v rozličných krajinách obvyklé anebo 
na nichž závisí způsobilost užívání jeho k jistým účelům.

Nález a užívání tohoto prachu jsou mnohem starší nežli jak obyčejně 
za to se má. Vímeť nyní na základě důležitých výskumův novějších, že 
znali různí národové asijští, ze jména Číňané, Indové a Mongolové, již v do
bách nejdávnějších rozličné smíšeniny zápalné, složené z nafty, látek prys
kyřičných a mastných, dehtu a olejů, jichž užívali ve válkách co prostřed- 
kův výbojných. Tito národové znali se tolikéž ve střílení z hmoždířů, v pří
pravě prskounů a v strojení barevných ohňů. Známosť takových zapalovacích 
smíšenin dostala se do Evropy teprv koncem VIL věku po Kr. Kallinikus, 
stavitel z Heliopole, naučil se znáti tyto nebezpečné látky v Asii a obeznámil 
po té s nimi okolo roku 673 i rodáky své, nazývaje smíšeniny takové ohném  
řeckým  (IgnisY graecus). Oheň řecký sloužil po prvé v bitvě u Kyzika, kdež 
jím zapálili Řekové loďstvo turecké.

Řekové domnívali se, že naučil se Konstantin Veliký strojení ohně 
tohoto od anděla, jemuž prý musel se zavázati mocnář tento přísahou, že 
neprozradí tajemství tohoto žádnému cizímu národu.

Oheň řecký slul též olieň k a p a ln ý  (řecký: Pyr hygron). S počátku při
pisovaly se látce této vlastnosti téměř zázračné, pročež všudež mlčením za
chovávána byla tajnosť složení jejího. Ze všech zpráv, jež nás došly o slo
žení ohně řeckého, můžeme za to míti, že látka tato lišila se značně účin
kem svým od střelného prachu, neboť bylo jí užíváno výhradně k zapalování, 
kdežto střelný prach slouží hlavně ke střílení. Proto míval oheň řecký 
i složení různé. Obyčejně braly se k strojení jeho látky mastné a prysky
řičné, síra, zaschlé šťávy některých rostlin a prášek z jistých kovův. Tako
vými smíšeninami naplňovaly se duté šípy z rákosu, načež na konci se za
pálily a hořící šípy metaly se pak v tábor nepřátelský, čímž způsobil se 
skoro vždycky nebezpečný požár, ano nebylo lze uhasiti látky tyto vodou.

Řecký spisovatel Marcus Graecus, jenž žil okolo VIII. věku po Kr., 
pojednává ve svém spise, „L ib e r  ig n iu m u (Pojednání o ohních) nadepsaném, 
o rozličných hořlavých smíšeninách nebo ohních, jichž lze užiti proti ne
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příteli, jak na moři, tak i na pevné zemi. Některé z těchto smíšenin podo
bají se nemálo složením svým prachu střelnému. Tak radí Marcus Graecus, 
aby strojil se oheň řecký následujícím způsobem: „Vezmi něco čisté síry, 
vinného kamene, pryskyřice, smoly, salnytru, petro!eje a roztoku gummo- 
vého, vař tuto směs, namoč do ní doutnák a zapal j e j ; ohně tohoto neuhasíš, 
leč močí, octem nebo pískem!

Takové a jiných podobných smíšenin neužívalo se ještě k střílení, neboť 
zdá se, že nebyla tehdy ještě známa pudivá síla nebo roztaživosť plynů, vy
vinujících se z hořícího prachu střelného. Sloužilyť smíšeniny takové v době 
války k zapalování lodí nepřátelských, při obléhání měst a j. v.

Arabové naučili se znáti zápalné smíšeniny, podobné ohni řeckému, od 
Číňanů, s nimiž vedli v VII. věku velmi čilý obchod. Přičinivše k těmto smě
sím salnytru, jejž znali strojiti z hlíny, v níž v přírodě se tvoří, dostali smí
šeniny, jíž začali užívati se značným prospěchem ve válkách na pevné zemi, 
přesvědčivše se o její třaskavé moci. Arabové byli prví, jižto znali užívati 
smíšeniny ze síry, salnytru a uhlí k střílení.

O střelném prachu činí se prvá zmínka ve spise arabském o strojích 
válečných, jehožto spisovatel žil v Egyptě r. 1249, právě tou dobou, kdy dála 
se křížová výprava francouzského krále Ludvíka IX. do Egypta. Střelný prach 
nazývá se ve spise tomto již týmž jménem, kterým nyní ještě znám jest. 
Z Egypta provázel střelný prach výbojné Araby na všech válečných výpravách; 
tak rozšířila se známosť jeho po severním břehu Afriky a do Španělska. 
V jiném spise arabském sděluje se, že užíval kral Granadský děl, obléhaje 
město Baza, což stalo se r. 1323. Ve Španělsku užíváno bylo střelného prachu 
též r. 1256 při obléhání Niebly. Tolikéž činí se o střelném prachu zmínka 
v básni arabské, jejížto skladatel žil r. 1272.

Několik roků před letopočtem posledním dotýká se Boger Bačo, slavný 
anglický badatel, ve dvou svých spisech při různých příležitostech střelného 
prachu, vyličuje na mnoze příliš básnicky mohutné účinky této látky. O střel
ném prachu píše též Albertus Magnus ve spise svém „D e m ira h ilib u s  m u n d iu 
(O divech světa) nadepsaném, následující slova: „O heň lé tavý . Vezmi libru 
síry, dvě libry vrbového uhlí, šest liber salnytru, rozetři látky tyto v hmož
díři mramorovém u velmi jemný prášek. Abys dostal ránu, naplň prachem 
tímto do polovice krátkou, tlustou trubici papírovou; má-li trubice tato letěti 
do povětří, nechť jest dlouhá, tenká a všudež plná.“ Z tohoto popisu shle
dáváme, že znal Albertus Magnus hmoždíře a prskouny. Ze všech zpráv, kte
réž nás došly z XIII. věku, můžeme souditi, že bylo užívání střelného prachu 
tehdy ještě velmi málo známo, poněvadž všichni spisovatelé tehdejší mluví 
o této látce jako o veliké vzácnosti a kladou popis složení jejího za ve
liké tajemství.

Nálezem střelného prachu nastal veliký převrat v celém válečnictví. 
Střelné zbraně vytlačily znenáhla veškeré středověké a starobylé stroje vá
lečné z užívání. S počátku hotovily se střelné zbraně velmi silné, hrubé a 
těžké, neboť byla rozšířena veliká obava před silou prachu, tehdy ještě 
málo známou. Hrubá nebo dělová střelba objevuje se po prvé ve Španělsku. 
Ve spisu arabském nachází se prvá zmínka o ďěle, jež sloužilo králi Granad- 
skému při obléhání města Bazy r. 1323. Děla byla známa již r. 1325 ve 
Florenci. Ze Španělska a z Ialie rozšířilo se užívání hrubých střeleb i ve 
Francii, kdež záhy zobecnělo. Angličané byli prvým národem, kterýž užíval hrubé 
střelby proti nepříteli v poli. Anglická polná střelba objevila se po prvé 
v osudné bitvě u Kreščaku 26. června 1346, kdež padl hrdinný král český, 
Jan Lucemburský.

Čechové naučili se znáti bezpochyby hrubou střelbu dříve nežli Němci, 
což sobě lze vysvětlit! spřízněností tehdejší dvoru Českého a Francouzského, 
jakož i stykem se záležitostmi vlašskými. S počátku nazývaly se v Čechách
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větší i menší střelné zbraně pušlcami, teprve později jmenovaly se veliké 
pušky děla. K hrubé střelbě počítaly se srubnice, tarasnice, a harcov
nice. Nejprvnější zprávy o slévání střeleb hrubých v Čechách pocházejí 
z r. 1373, o ručné však střelbě mluví již Hájek z Hodětína r. 1413 jako 
o zbrani obyčejné. Při vypuknutí válek husitských r. 1419 vystupuje branný 
lid na obou stranách s puškami a s prachem, dále s mnohými děly a t. d. 
Dlouho užívali Čechové vedle nových těchto zbraní i svých starých, ku př. 
samostříly č. kuše ještě do roku 1519 a praky až do r. 1505.

Mnohem později počalo se užívati v poli vedlé těžké i lehké střelby 
nebo ručných zbraní střelných. Vypravuje se, že Tataři a Mongolové jsou 
prví vynálezci muškety, t. j. pušky ohromné tíže, jež při měření a střílení 
vždy podporována byla vidlicí velkou, do země vbodnutou, mezi jejímižto 
oběma hroty puška spočívala. Název její pochází od vlašského slova moschetta, 
muška, kterak jmenoval se malý knoflíček nad ústím pro snadnější míření upev
něný. Vynález muškety učinil prý Tamerlan, pověstný podmanitel asijský. 
Bambitky Č. pistole byly prý po prvé sestrojeny v Pistoje v Toskánsku. 
V Čechách počalo se nejprvé užívati pušky druhu nej těžšího t. zv. ,
kteráž střílela 2, 4 až i Slotové kulky olověné. Ručnice byla puška nejleh
čího druhu, z níž střílely se 1V2 lotové kulky olověné. Ručně , bez
pochyby pistole, byly krátké a pouze jednou rukou se z nich střílelo; kulka 
byla lotová, železná. R. 1630 počali Francouzové užívati pušky s kamenným 
zámkem. Karabiny, jichž užívá jízda od konce XVI. věku, jsou bezpochyby 
vynálezem arabským. Různé střelby byly dělány v průběhu času vždy lehčími, 
aby snadněji s nimi nakládati se mohlo. Dokonalejší zbraně počaly se však 
teprve v novější době hotoviti, když dosáhla různá odvětví průmyslná, jako: 
vzdělávání železa a jiných kovův a strojnictví většího zdokonalení a když 
chemie objevila nové látky třaskavé a vysvětlila, v čem vlastně záleží účinek 
těchto hmot.

Mnozí němečtí dějepisci mají dosavade ještě za to, že byl nálezcem 
střelného prachu jistý františkánský mnich, jménem Berthold Schwarz, jenž 
žil od konce XIII. a v prvé nebo v druhé polovici věku XIV. Pověst vy
pravuje o Schwarzovi, že obíral se mnoho chemií. Jednou prý roztloukl 
v hmoždíři salnytr, síru a uhlí, hlavné to součástky střelného prachu, načež 
hmoždíř kamennou deskou přikryl. Z nenadání padla jiskra do hmoždíře, 
zapálila jeho obsah, čímž deska kamenná byla vyhozena do povětří. Schwarz 
prý o tomto nenadálém úkazu přemýšlel a konal pilné zkoušky, až prý na
lezl pravé složení střelného prachu. Praví se, že učinil Schwarz tento bez
děčný pokus nejprvé v Goslaru, jinde opět se uvádí, že stalo se tak v Kolíně 
nad Rýnem. Též o rodišti, o době tohoto nálezu, jakož i o příbězích života 
Schwarzova kolují různé, nezaručené pověsti. Z předeslaných dějinných zpráv 
o střelném prachu vychází patrně na jevo, že jest náhled mylný, jenž jme
nuje Bertholda Schwarze nálezcem střelného prachu, neboť nález ten stal 
se drahnou dobu před věkem, ve kterém žil tento muž. Mimo nález střel
ného prachu připisují se Bertholdu Schwarzovi i značné zásluhy o zdokona
lení dělostřelby. Vypravujeť se, že vynalezl slévání děl bronzových. Druhdy 
užívalo se děl železných, silnými železnými obručemi opatřených, kteréžto ne
dokonalé střelby nemálo podobny byly sudům. Schwarz snažil prý se, aby 
rozšířilo se užívání děl bronzových. Po prvé užívali děl bronzových Benát- 
čané a sice při obléhání Chiozzy. Benátčané prý uvrhli Bertholda Schwarze, 
jenž zdokonalil jejich dělostřelbu, do žaláře, čímž tento došel odměny za 
své snahy!

S počátku dála se výroba prachu střelného pouze v malém. Jednotlivé 
součástky rozetíraly se o sobě v hmoždířích a míchaly se po té dle určitého 
poměru. Tak dostávalo se prášku, kterýž měl velmi nestejný účinek a ne
patrnou pudivou moc. Prášek takový při přepravě nabýval nestejného slo-
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žení, poněvadž usazovaly se součástky jeho podlé hustoty své, dole nejtěžší, 
shora nejlehčí. Okolo polovice XV. věku počíná příprava prachu zrněného, 
načež v XVI. věku užívání prachu zrněného úplně zobecnělo.

Drahně času nebylo známo mimo prach střelný jiné třaskavé smíšeniny. 
Teprve ku konci minulého věku poznal Berthollet ve Francii, že hodí se 
chlórečnan draselnatý, podobně jako salnytr, k strojení třaskavých smíšenin. 
Již r. 1786 počal se hotoviti ve Francii prach střelný, složený z chlórečnanu 
draselnatého, síry a uhlí; prach takový slul muriový. Záhy však přestal 
se nový tento prach vyráběti, poněvadž ukázal se býti nebezpečným. Prach 
nový zapaluje se nad míru snadno rázem nebo třením a vybuchuje mnohem 
mocněji- nežli obyčejný prach střelný, pročež stává se bezpečná příprava 
jeho téměř nemožnou.

Až do r. 1845, kdy upozornil Schonbein na střelnou , užíváno bylo
střelného prachu výhradně ve válečnictví, činily se sice zkoušky, kteréž měly 
za účel, nalezti lepší a lacinější prach nežli jest obyčejný střelný, než do- 
savade nepodařilo se vytlačiti střelný prach z užívání. Aby se dostalo 
prachu lacinějšího, bral se k výrobě jeho salnytr sodnatý na místě salnytru 
obyčejného, uhlí dřevěné nahrazovalo se uhlím kamenným anebo ústrojninami, 
jako škrobem, cukrem nebo pilinami dřevěnými. Průmyslníci počali užívati 
k trhání skal a k  jiným účelům ještě lacinějších a hrubších smíšenin.

R. 1823 poznal Braconnot, že mění se ústrojniny, držící co nejdůleži
tější součást buničinu, velmi snadno kyselinou dusičnou v látky třaskavé 
a již r. 1838 radil Pelouze, aby užívalo se látek takových v dělostřelectví. 
Od té doby počínaje konaly se zkoušky ještě s jinými takovými látkami 
nitrovanými. R. 1863 počal Nobel užívati nitroglycerinu. Ačkoliv posledně 
jmenovaná látka jest velice nebezpečna, přece podařilo se záhy Nobelovi, 
aby ji proměnil v prach, t. zv. dynamit, jenž má nemalé výhody vedlé 
prachu střelného.

Tou dobou, kdy začalo se užívati nitroglycerinu, byly objeveny ještě 
jiné, velmi mocné třaskavé látky v pikran

Veškeré látky třaskavé, jichž počalo se v novější době užívati, jsou 
mnohem nebezpečnější prachu střelného a přečasto byly příčinou strašlivých 
výbuchův, ježto se sběhly při přípravě jejich. V době nynější zasazují se 
mnozí velice o to, aby nalezly se tak zvané třaskavé smíšeniny.
Jménem tímto vyrozumívají se látky takové, které vybuchují toliko tehdy, 
zapálí-li se v prostoře uzavřené. Iv takovým látkám náleží na př. prach 
Kleinův a Neumayerův, jenž liší se od střelného prachu toliko tím, že drží 
v sobě hnědé uhlí na místě uhlí dřevěného. Týmiž vlastnostmi vyznamenává 
se jistou měrou i prach trhací, jenž drží v sobě pikran ammonatý co nej
důležitější součást.

Účinek látek třaskavých záleží v tom, že proměňují se náhle zapálením 
ve veliké množství plynů. Jelikož mají plynové tito mnohem větší objem 
nežli látka třaskavá, z níž byly povstaly, roztahují se při svém vzniku nad 
míru a rozpínavosti této přibývá ještě teplem, jež hořením náhlým se vy
vinuje. Tak účinkují plyny tyto ohromným tlakem na stěny, v nichž jsou 
uzavřeny a roztrhávají je, když nepovolují. Na tom zakládá se účinek prachu 
střelného. Zapalujeť se totiž v uzavřených nádobách k tomu konci, aby 
vymrštila se vyvinutými plyny pohyblivá čásť nádoby (koule), kteráž nabývá 
prodloužením nepohyblivých stěn, v hlavni pušky nebo děla, směru přímého, 
nebo jsou stěny vesměs nepohyblivý a usiluje se o rozmetání jejich (trhání 
skal a dutých střel).

Když má se látek třaskavých k účelu jistému užívati, tehdy záleží 
velice na tom, aby dalo se s nimi bez velikého nebezpečí nakládati. Některé 
látky vybuchují již, dotkneme-li se jich pérem, jako ku př. chlorid n e b o ^ d id
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dusíkový, Bertholletovo stříbro třaskavé a zlato třaskavé. Při strojení, uscho
vávání, přepravě a užívání látek takových nebylo by lze vyhnouti se nebezpečí.

Jiné látky opět vybuchují rázem  nebo , jako třaskavá rtuť
neb třaskavé stříbro, shořujíce náhle dlouhým plamenem. Látky takové 
hodí se sice dobře k zapálení prachu nebo střelné bavlny; k střílení nebo 
trhání skal nelze jich však užiti bez nebezpečí pro jejich příliš prudký 
účinek. Mají-li látky třaskavé k těmto účelům sloužiti, nechť dají se snadno 
a bez nebezpečí zapáliti, nemají však samy z nenadání vybuchovati. Mimo to 
dlužno při látkách takových hleděti i k tomu, aby byly laciné a daly se 
snadno přepraviti z místa na místo. Z těchto příčin užívá se nyní pouze střel
ného prachu, střelné bavlny a nitroglycerinu. S jinými látkami třaskavými 
činí se bud toliko pokusy, anebo vycházejí znenáhla z užívání.

Mají-li látky třaskavé sloužiti k střílení, nechť poskytují rozkladem svým 
hojně plynů a zanechávají málo zbytku pevného, nechť vyvíjejí náležitou sílu 
teprve tehdy, když překonaly setrvačnost náboje, při čemž míjí jistý, arciť velmi 
krátký čas. Třaskavé stříbro, chlorid a iódid dusíkový a j. v. rozkládají 
se okamžitě a rozbíjejí prvé nádobu, než by mohly vyraziíi náboj. Zapálíme-li 
hada, zformovaného z prachu střelného, můžeme snadno ještě stopovati postup 
hoření jeho, ačkoliv trvá velmi krátký čas; třaskavá rtuť shoří v jediném oka
mžiku, pročež nevidí se, kterak hoření v látce této pokračuje. Nabijeme-li 
malé, mosazné dělo prachem, tu vyhodí se náboj do značné vzdálenosti; za- 
pálí-li se v takovém děle náboj třaskavé rtuti, roztrhne se v témž místě, kde 
nachází se náboj, aniž by se koule vyhodila. Dále sluší užívati k střílení to
liko takových látek, jež nezplozují výbuchem svým plyny, jimiž porušují se 
stěny zbraní střelných. Veškerým požadavkům těmto vyhovuje toliko prach 
střelný a jistou měrou i. střelná bavlna, pročež užívá se látek těchto ve vá
lečnictví.

Jestliže mají látky třaskavé sloužiti k trhání skal, pak bývá zhusta 
s úžitkem, rozkládají-li se rychleji, mimo to není třeba přihlížeti k jakosti 
plynů, jež rozkladem se zplozují. Jinak arciť jest, užívá-li se látek takových 
v dolech nebo v tunelech, kde pracují lidé. Tu dlužno míti na zřeteli, aby 
výbuchem nevznikaly plyny zdraví škodlivé.

Látky třaskavé můžeme dále i v příčině chemické rozeznávati dvojího 
druhu. Jedny, prachy mechanické, jsou smíšeniny látek, jinak o sobě dosti 
stálých, jež teprve po prudkém zahřátí mezi sebou v ten způsob účinkují, že 
zplozují veliký objem plynů. Takový jest prach střelný. Do druhého oddělení nále
žejí prachy chemické, kteréž vzaty o sobě mocně za zvýšeného tepla vybuchují. 
Takové prachy chemické jsou pevné nebo kapalné, velmi nestálé sloučeniny 
jež přesnadno se rozkládajíce, přijímají skupenství plynné. Prachy mechanické 
jsou složeny z látek hořlavých a z okysličovadel (salnytru nebo chlórečnanu 
draselnatého); prachy chemické drží v sobě látky podobné, jediné s tím roz
dílem, že víží se chemicky. Tak drží v sobě nitroglycerin uhlík a vodík — 
dvě látky hořlavé, dále kysličník dusičelý (okysličovadlo), jenž snadno se roz
kládaje, pouští svůj kyslík látkám prvějším. Totéž platí i o jiných látkách 
nitrovaných.

Prach takový, jehož síla vyvíjí se hořením znenáhla, rostouc postupně, 
až nabývá účinku největšího, hodí se k střílení, pročež slově prachem střelným. 
Jestliže vyvíjejí látky třaskavé okamžitým rozkladem svým tolik plynů, že tyto 
roztaživostí svou překonávají odpor stěn, jimiž jsou uzavřeny, rozmetávajíce 
je, tehdy šlovou látky takové prachy trhacími (franc. Poudres brisantes). Obou 
druhů prachu možná užiti s prospěchem toliko k jistým účelům. Tak slouží 
k střílení pouze prach střelný, kdežto prachů trhacích se užívá k trhání skal, 
k rozmetávání dutých střel, k vyhazování průkopů atd.
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Příprava prachu střelného. K prachu střelnému berou se látky co možná 
nejčistší, nejlepší síra roubíková, salnytr čištěný, v němž nesmí býti více 0-2 
— 0-3°/o chlóridu sodnatého, a uhlí dřevěné.

K dělání prachu střelného béře se síra sirného květu se ne
užívá, poněvadž drží v sobě kyselinu siřičitou nebo sirkovou. Rozmělňování 
síry provádí se v sudech dřevěných (viz obr. 166.), jež jsou 1*1 métru dlouhé 
a mají průměr 1-2 métru. Osa sudů těchto jest železná a pohybuje se kolem 
vodným. Uvnitř jsou sudy pobity latěmi oblými.
Po straně nacházejí se dvířka, jimiž sudy se na
plňují

Do každého sudu dá se 50 kil. síry a 700 kil. 
malých koulí bronzových, jež mají 1— 2 centimetry 
v průměru, pak zavrou se dvířka a sudy otáčejí 
se as 25kráte za minutu. Rychlým otáčením vrá
žejí koule bronzové do sebe a roztloukají v ten 
způsob křehkou síru v prášek nejjemnější. Roz
mělňování síry trvá tři hodiny. Po té odstraní se 
dvířka a nahradí se rámcem, v němž jest zasa
zena jemná síť kovová. Sudy zvolna se otáčejí, 
čímž padá prášek sirný skrze síto, kdežto koule 
zůstávají uvnitř. Prášek sirný přichází do pytlo
vání, v němž oddělí se, podobně jako v mlýnech
se děje, moučka jemná od kousků síry a písku.

Při přípravě dobrého prachu střelného záleží zvláště na uhlí dřevěném. 
Toto má býti měkké, snadno rozmělnitelné, lehké, v lomu hladké a ne lesklé; 
má vydávati jasný zvuk, má rychle shořeti zanechávajíc málo popele. K vý
robě takového uhlí béře se proto dříví měkké, zvláště lípové, střěmchové, ol
šové, kalinové, topolové, vrbové, lískové, krušinové a j. v.; v Itálii užívá se
nejvíce uhlí ze lnu, konopě a podobných rostlin vláknitých; ve Francii dává
se přednost uhlí z krušiny.

K zuhlení vyhledávají se tenké větve, nejvíce 5 až 6 let staré; tyto 
zbavují se kory, poněvadž zanechává mnoho popele. Zuhlení děje se v jamách, 
kotlích, uzavřených válcích anebo přehřátými parami vodnými.

V jamách, ježto jsou okrouhlé a asi métr hluboké, majíce stěny cihlami 
vyložené, dostává se uhlí černého, které hoří krátkým, jasným a nečadivým 
plamenem; ze 100 kilogramů dříví obdrží se 18—20 kilogr. uhlí.

Ye válcích překapuje se dříví asi po dvanácte hodin za sucha; teplota 
nej příznivější k účelu tomu nesmí dosahovati žáru červeného. Yálce jsou 
v předu uzavřeny dvířkami, v nichž jsou zasazeny čtyry plechové roury; ve 
třech rourách uzavírají se hůlky téhož dřeva, ježto se zuhelňuje, čtvrtá roura 
spojuje se s trubicí měděnou, jíž odvádějí se zplodiny, jež vyvinují se překa- 
pováním, do ležaté nádrže, která spojena jest s komínem. Po 4—5 hodinách 
stává se překapování nejmocnější. Z trubice vyndávají se hůlky dřevěné od 
času k času, aby se poznal postup zuhelnění. Když ze čtvrté roury nevystu
pují více páry, přestane se v peci topiti a druhého dne odstraňuje se uhlí 
z válců. Připravuje-li se prach myslivecký, nevede se zuhelnění tak daleko, 
čímž nabývá se tak zvaného uhlí červeného, jež drží v sobě 70 — 72% uhlíku. 
Ze 100 č. dříví dostane se asi 40 č. uhlí takového, jež hoří plamenem dlou
hým a čadí nepatrně. Prach z uhlí takového připravený jest velice třaskavý 
a nehodí se k nabíjení děl, jež by roztrhával. Shledalo se, že obyčejnými 
způsoby zuhelnění nedostává se uhlí stejnorodného, jelikož nebyla teplota, za 
které uhlí se vytvořilo, všudež stejná.

Proto zuhelňuje se dříví nyní velmi často přehřátými vodnými parami. 
K účelu tomu slouží tři plechové válce, do sebe soustředně zasazené, ježto 
jsou uloženy ve zvláštní peci. Nejvnitřnější válec jest na celém povrchu opa-
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Obr- 16 6 . Sud rozmělňovací.
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třen otvory na způsob s í ta ; dříví vloží se do tohoto válce, jenž opět upevněn 
iest uvnitř válce druhého; třetí válec uzavírá v sobě ostatní, slouže jim za 
obal. Pod válci nachází se hadovitě točená roura železná, jejížto jeden konec 
vychází z parného kotle, kdežto druhý jest zapuštěn do válce největšího, jenž 
tvoří obal. Pod rourou hadovitou jest topení, z válce druhého odvádějí se 
zvláštní trubicí zplodiny překapování, Do prostředného válce nakládá se 25 
až 30 kilogr. dříví.

Pára zahřívá se na 300 stupňů, načež pouští se do válců. Tuto vypu-
zuje z dříví veškerou šťávu a zahřívá je pravidelně až k teplotě, kterou se
zuhelůuje; dále odvádí se parou vodnou ihned veškeré zplodiny překapování 
za sucha. Překapování trvá 1V2— 2 hodiny. Tak dostává se podlé teploty
uhlí černého nebo červeného. Pro každý druh prachu lze nabyti tak uhlí 
nejzpůsobilejšího.

Uhlí rozmělňuje se podobným způsobem jako síra, čímž dostává se
prášku v té míře jemného, že teče jako olej, když se přesýpává. Takový 
prášek uhelný jest samozápalný, pročež uschovává se po pytlování v plecho
vých, neprodyšně uzavřených nádobách.

Suroviny na prach míchají se v dřevěných hmoždířích stoupami bronzo
vými (viz obr. 167), jež pohybují se velikým vodným kolem. Hmoždíře jsou 
vydlabané ve špalku dubovém; spodné plochy jejich dělají se z dřeva tvrd
šího. Nahoře jsou hmoždíře užší nežli dole, aby z nich nevystupovala směs

těstovitá. Do každého hmoždíře dává se 
10 kilogr. smíšeniny, složené z 1250 gr. 
uhlí, 1250 gr. síry a 7*5 ̂ kilogr. salnytru. 
Stoupy váží po 40 kilogr. a spadávají 55 
až 60kráte v průběhu jedné minuty s výše 
0-4 métru do hmoždíře ; spodek jejich má 
podobu hruškovitou a jest zhotoven z bronzu. 
Y každém mlýně prachovém nachází se 
16—20 hmoždířů ve dvou řadách. Směs 
prachová rozmělňuje se po 11 hodin, ve 
kteréžto době dostává asi 30.000 ran. Kaž
dou hodinu vyndává se hmota z hmoždíře 
jednoho a dává se do jiného, aby stala se 
stejnorodnější a nepřilepovala se ke spodu 

Obr, 167. Stoupy prachové. hmoždíře. Když byla směs 6 až 8kráte
v každém hmoždíři se vystřídala, přilévá 

se”1 opět něco vody do každého hmoždíře, aby hmota držela-v sobě 7—8%  vlh
kosti. Dvě hodiny před ukončením rozmělňování přestává se směs střídati, 
aby nabyla větší hustoty. Druhdy sloužily stoupy též k rozmělňování jednot
livých surovin.

Z každého hmoždíře dostává se koláč těsta, jenž suší se po dva dny, 
načež drží v sobě pouze asi 6°/o vody. Tuhá, hustá a stejnorodná směs prachová 
napotom se zrní. K zrnění prachu slouží síta, jichž jest tolik, kolik druhů prachu 
se dělati má^ Obyčejně užívá se k účelu tomu následujícího stroje, jehož 
osnovu vymyslil Lefebvre. Stroj tento složen jest z velikého, vodorovně za
věšeného dřevěného rámu, na němž upevněno jest 10—20 dřevěných nádob 
(viz obr. 168.). Y každé nádobě takové jest umístěno více den, na způsob síta 
zřízených. Nejvyšší dno jest dřevěné nebo z plechu mosazného, druhé sestává 
z pletiva drátěného, třetí jest žíněné a čtvrté jest zhotoveno z tvrdého dřeva 
a není provrtané. Kám i s nádobami otáčí se kolmým hřídelem, klikami opa
třeným, 74kráte za minutu. Každá nádoba naplňuje se nálevkou a soukennou 
rourou, ježto jest s nálevkou a nádobou spojena. Na nejvyšším sítě nachází 
se kotouč k zrnění. Tento jest zhotoven z tvrdého dřeva a zdola olovem 
vylitý. Těsto prachové, přicházející na nejvyšší síto, roztlouká se otřásáním
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kotouče na menší kousky, jež propadávají skrze prvé síto na druhé. Na sítě dru
hém zůstává prach dělový, kdežto jemnější prach ručničný spadává skrze druhé 
síto na třetí, kdež zbavuje se prášku, jenž skrze žíněnou síť odchází. Z kaž
dého síta odvádí se prach jedním pytlem do nádob zvláštních, čímž dostává 
se obou druhů prachu již oddělených. Moučka prachová stlačuje se opět 
v těsto, jež zrní se znovu.

Tak dostává se zrněním prachu, složeného z nepravidelných hrana
tých zrnek, jež jsou bez lesku a snadno se rozetírají. Nezáleží-li na pra
videlném tvaru těchto zrnek, tehdy prach se suší. K účelu tomu rozestírá 
se na nakloněných, plátnem nebo suknem potažených stolech a suší se na 
slunci. Anebo dává se prach vlhký do prostranných, čtyřhranných měděných 
nádob, jimiž probíhá ustavičně proud vzduchu na 60° zahřátého. Suší-li se 
prach, tvoří se opět prášek, jenž oddělí se od zrnek prosíváním.

Velmi často hladí nebo leští se prach prvé, nežli se suší. Toto provádí 
se z té příčiny, aby prach byl úhlednější a méně vlhkosti přístupný. K účelu 
tomu vrtí se prach po 8— 12 hodin v prázdném sudě, jenž točí se nenáhle 
o svou osu, anebo třepá se v pytlíku plátěném. Leštěný prach prosívá se, aby

Obr. 168. Pruský stroj k zrnění prachu.

se oprášil a uschovává se v malých soudkách. Pro těžké střelby, jež slouží 
k hájení pevností nebo pobřeží mořského, připravuje se prach hranolový. 
Prach tento skládá se ze zrn, jež mají podobu hladkých, šestibokých hra
nolů, kteréž jsou šesti kolmými děrami provrtané. Prach hranolový lisuje 
se z obyčejného prachu střelného v šestibokých kadlubech, v nichž jest kolmo 
upevněno šest malých železných válečků. Zrna prachu hranolového mají po
dlé potřeby různé rozměry a jsou větším nebo menším počtem děr provrtány. 
Při nabíjení klade se více vrstev, z jednotlivých zrnek složených, nad sebe. 
Zapálí-li se prach hranolový, tehdy rozšiřuje se oheň netoliko na povrchu, 
nýbrž i uvnitř zrnek jednotlivými dírkami a prach takový shořuje mnohem 
nenáhleji nežli obyčejný prach střelný, čímž přemáhá se lépe setrvačnosť ná
boje a tomuto udílí se větší rychlosť počátečná. Podobný tomuto jest i prach 
válcový (angl. Pellet poioder), složený z malých, plochých válečků, ježto jsou 
opatřeny s jedné strany dutinou kuželovitou a americký prach

V Prusku míchají se suroviny v sudech míchacích, potažených koží na 
podešve. Sudy tyto naplní se práškem salnytrovým, sirným a uhelným, na



100 kilogr. této smíšeniny přichází pak 150 kilogr. bronzových koulí, ježto 
slouží k pravidelnému promíchávání. Sudy otáčejí se lOkráte v jedné minutě. 
Smíšenina dokonalá dává se pak do dřevěných truhel, nad nimiž jdou roury, 
opatřené četnými otvory. Otevře li se kohoutek v těchto rourách, vytéká do 
truhel voda, čímž smíšenina se zvlažuje, načež promíchává se lopatkou v usta
vičném proudu vody, až ztěstnatí. K účelu tomu potřebuje se asi 10°/0 vody. 
Těstnatá smíšenina stlačuje se pak mezi válci bronzovými nebo dřevěnými 
(viz obr. 169.), ježto mají 2/3 métru v průměru. Smíšenina dává se s jedné 
strany na sukno bez konce, jež pohybuje se na malých válečkách mezi válci, 
čímž dostane se s druhé strany 6—12 millimetrů tlusté desky, podoby břidlice 
čili koláče prachového. Válce otáčejí se znenáhla, působíce tlakem 20.000—
30.000 kilogr. Ze čtyř částí těsta prachového dostává se lisováním jedné části 
koláče. Vedou-li sobě v prachových mlýnech dle toho, v Prusku všudež za
vedeného způsobu, zachrání se před nebezpečnými výbuchy, jež v stoupech 
prachových zhusta se sbíhají. Desky, břidlici podobné, jaké dostávají se stla-
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Obr. 169. Stroj k lisování těsta prachového.

čováním těsta prachového mezi válci, rozlamují se mezi jinými válci, jež jsou 
opatřeny na povrchu malými, kuželovitými nebo jehlancovitými vyvýšeninami 
a kousky, jež tak se obdrží, napotom se zrní. Aby bylo těsto prachové hustší, 
lisuje se zhusta ve vodných lisech.

Častěji ještě slouží k vzdělávání vlhkého těsta prachového na hustou, 
tuhou, k zrnění způsobilou hmotu zvláštní mlýny Tyto sestávají ze dvou kol
mých, těžkých, litinových žernovů, ježto jsou na vodororovné ose upevněny. 
Žernovy pohybují se v litinové nádobě se zvýšenými okraji, a obíhají 8 —lOkráte 
v minutě kolem. Do nádoby dává se vlhká směs prachová, načež nechají se 
žernovy ohíhati s počátku pomaleji, později i’ychleji. Po 2—3 hodinách jest 
směs prachová dosti tuha, čímž jest k zrnění způsobilou.

Ve Francii zrnivá se prach též dle způsobu Champyho, jenž jest v pod
statě své následující: Do dřevěného sudu, otevřeného kolem osy, dává se prach 
zrněný. Sudem prochází roura, velmi jemně dírkami provrtaná, jíž prach se 
zvlažuje vodou, mezi tím, co sud se otáčí. Zároveň sype se po malých po
dílech suchá směs prachová do sudu, kteráž přilepuje se k zrnkám prachu
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a zveličuje tyto. Pak postřikuje se prach opět vodou a znovu nasýpává se 
suchá směs, kteráž zase k zrnkám prachu se přilepuje. Na to sudy se vy
prazdňují a prach zrněný prosívá se skrze dvě síta. Jedním oddělí se zrnka 
příliš veliká a druhým prášek a zrnéčka drobounká. Tato míchají se se zrny 
většími, ježto se rozmačkala na sítě v zrnka drobnější, a dávají se pak opět 
do sudů, kde má prach se zrniti. Prach takový ještě se leští. Podle Champy-ho 
způsobu strojí se prach k vyhazování průkopů a k trhání skal.

V době veliké revoluce francouzské r. 1793, kdy vyslala Francie, se
vřená celou Evropou, čtrnácte armád proti svým nepřátelům, byla spotřeba 
prachu střelného ohromná. Tenkráte trvala celá příprava prachu dělového 
pouze 6 hodin. Tehdá sloužily k rozmělňování surovin pouze míchací sudy, 
v nichž dálo se míchání dvě hodiny, smíšenina zvlažila se vodou a těsto toto 
proměnilo se vodným lisem v tuhé desky, jež se zrnily. Avšak prach tento 
nebyl dobré jakosti. Přece podařilo se hrdinným Francouzům, svrhnuvším 
okovy vlády královské, aby vítězně odrazili útoky svých nepřátel pomocí 
tohoto špatného střeliva.

Rozličné druhy střelného prachu, jako prach vojenský (dělový a ručničný), 
myslivecký, prach k trhání skal a j. v., rozeznávají se od sebe jednak pomě
rem, dle kterého míchají se salnytr, uhlí a síra, jednak i fysikalnými vlast
nostmi, jež závisí na pečlivosti a způsobu přípravy této látky. Proto shledává 
se, že má prach z rozličných továren i velmi různý účinek.

V následující tabulce vidí se složení některých druhův střelného prachu:

Salnytr. Síra. Uhlí.
Rakouský prach vojenský . . . . 75 12 13
Francouzský n n • . 75 12-5 12-5
Pruský n n . 75 11-5 13-5
Anglický r> „ . . 75 10 15
Francouzský n myslivecký . . . 78 10 12
Anglický 5? . 78 8 14
Francouzský 5) trhací . . . . 62 20 18
Rakouský » „ . . 60-2 18T 21-4

Jest na bíledni, že bude při rozdílném složení i účinek různých druhův 
střelného prachu velmi rozmanitý.

Úloha součástek prachových. O úloze, jakou vykonávají jednotlivé sou
částky vybuchujícího prachu, lze přesvědčiti se následujícími pokusy: Smíchá-li 
se salnytr s uhlím, dostává se prachu dělového, jímž vymršťuje se koule do 
veliké vzdálenosti, kdežto spálením smíšeniny ze síry a salnytru nevyvinuje 
se s dostatek síly k vyhození náboje; tudíž vybuchují obě součástky střel
ného prachu toliko pomocí uhle. Uhel a salnytr dávají sice mnoho plynů, 
síra jest však ve smíšenině též potřebná, neboť vyvinuje se z ní hořením ky
selina siřičitá, ježto nedovoluje tomu, aby čásť plynné kyseliny uhličité slu
čovala se s kysličníkem draselnatým, zbývajícím po rozkladu kyseliny dusičné 
ze salnytru a v ten způsob jest účinek prachu mnohem silnější nežli by byl 
bez síry. Střelný prach, kterýž v sobě drží síru, jest též stálejší a snadněji 
se zrní.

Hoření a výbuch prachu střelného. Způsob výbuchu prachu střelného 
jest závislý ne málo na velikosti zrnek, z nichž prach se skládá. Zrněný 
prach shořuje téměř v okamžiku, kdežto prach nezrněný hoří znenáhla veli
kým plamenem, při čemž zapaluje se jedna vrstva po druhé. Z té příčiny 
prach se zrní. Hoří-li prach zrněný, tehdy rozšiřuje se plamen mezerami 
mezi jednotlivými zrnky, čímž tato ihned se vzejmou, což nemůže se nikdy 
státi v prachu nezrněném, v němž rozšiřuje se plamen znenáhla do vnitř. 
Čím pravidelnější a jemnější jsou zrnka prachová, tím kratší dobu prach hoří



472 Střelný prach a látky třaskavé.

a tím větší silou účinkuje. Leštěný prach zapaluje se méně snadno prachu 
obyčejného, nedrobí a nerozpadává se však tak snadno v prášek, pročež jeví 
ve střelných zbraních téměř vždy týž účinek.

Dobrý prach shořuje rychle na papíru beze zbytku (síry, uhlí), aniž by 
zapálil papír, též nebarví prstů a nedá se snadno rozmačkati v prášek. Prach 
zapaluje se rázem anebo zahřeje-li se náhle na 300° jiskrou elektrickou anebo 
tělem hořícím. Hoření prachu trvá tím kratší dobu, čím sušší jest a čím 
menší má hustotu.

Smíchá-li se jedna čásť prachu se čtyřmi částkami prášku skleněného, neza
paluje se smíšenina tato ani žhavým železem, ani hořícím doutnákem; • posype-li 
se smíšeninou tou látka hořící, uhasí se hoření, anižby prach se zapálil. Jak 
mile smíšenina tato se proseje jemným sítem, aby oddělil se prášek skleněný, 
nabývá pak prach střelný všech svých dřívějších vlastností. Z té příčiny radil 
anglický chemik Gale, aby se míchal prach vojenský, jenž daleko má se 
převážeti, vezdy s práškem skleněným, čímž předchází se nebezpečnému 
výbuchu.

Dokonalým shořením prachu střelného vznikají hlavně dva plyny: Kyse
lina uhličitá a dusík a látka pevná: sirník draselnatý, jenž po výstřelu zbraň 
znečisťuje. Ze 138 č. prachu střelného, složeného ze 101 č. salnytru, 16 č. 
síry a 18 č. uhlí, dostalo by se 66 č. kyseliny uhličité, 14 č. dusíku a 55 č. 
sirníku draselnatého. Jelikož nebývá složení různých druhův prachu stejné 
a mimo to bývá strojení prachu na rozličných místech více nebo méně peč
livě prováděno, proto nacházíme mezi zplodinami hoření této látky třaskavé 
mimo sloučeniny výše jmenované ještě i větší počet látek jiných. Proslulý 
chemik německý Bunsen a ruský důstojník Šiškov přesvědčili se důkladnými 
zkouškami, že jsou zplodiny hoření střelného prachu hlavně následující:1

1. Zplodiny pevné. Děj chemický, jímž povstaly:

I S ř  drase‘“ t# I Působení s ír; v součástky sal-

Simatan .  ) ”-, t ru -

Sírokyanatan ta se ln a tý  | .....................................................£ £

!
 Působení kyseliny uhličité v kys-

...............................  ličník draselnatý ze salny
tru rozloženého.

S t o p y  u h l í .

11.Zplodiny plynné.

Kyselina uhličitá (veliké množství) j p4soben( ub). „ kjseM]m iusi5nou

Kysličník uhelnatý j ze sal,iylra'

Uhličitan am m on atý ........................... V Působení uhlíku z uhlí v dusík
Vodná p á r a  > a kyslík z kyseliny dusičné a
U h lo v o d ík ........................................... ) v uhel.

S i r o v o d í k ............................................... Působení vodíku z uhlí v síru.
S í r o u h l í k  Působení síry v uhel.

Hoří-li prach dlouhým plamenem, tehdy tvoří se mimo sloučeniny jme
nované ještě velmi mnoho kysličníku dusičitého. Zápach hořícího prachu po
chází od sírouhlíku. Zplodiny pevné, ježto se tvoří hořením střelného prachu, 
z části těkají za vysoké teploty spolu s plyny, z části pokrývají střelnou 
zbraň co nečistota. Této nečistoty zbývá tím méně, čím lepší jest střelný 
prach.
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Zkouškami francouzského setníka Brianchona okázalo se, že vyvinuje se 
hořením jednoho krychlového decimetru prachu, jenž váží 900 gramů, 400 litrů 
plynů. Jelikož hořením prachu vzniká teplota 2400 stupňů, tedy roztáhnou 
se plyny tyto tolik, že by vyplňovaly pak objem 4000 litrů. Z té příčiny má 
se objem prachu k objemu plynů, jež shořením jeho povstávají, jako 1:4000. 
Rychlou proměnou střelného prachu v plyny, ježto mají velikou roztaživosť, 
vysvětlujeme sobě ohromnou sílu pudivou, kterou působí tato látka v náboj 
ve střelné zbrani. Síla tato jest tím větší, čím rychleji a úplněji rozklad 
prachu se stává, neboť pak působí veškeré plyny současně v náboj. Hoří-li 
prach příliš zdlouhavě, vyvinují se ještě plyny, když byl náboj vystřelen, 
čímž seslabuje se účinek prachu značně, any tyto plyny nepůsobí u vyhození 
náboje. Nejlepší prach shořuje úplně v době, kterou potřebuje náboj, aby 
prošel střelnou zbraní, v ten způsob nevyvinuje se veškerá Síla střelného 
prachu v jediném okamžiku, nýbrž roste postupně, čímž překonává se setr
vačnost těla, ježto se vyhoditi má, načež toto teprve se vymršfuje.

V poslední době zabývali se skoumáním veškerých výjevův, kteréž pro
vázejí výbuch střelného prachu v střelných zbraních, na př. v dělech, na 
slovo vzatí chemikové A. Nobel a F. A. Abel. Shledaliť zmínění badatelé, 
ze dostává se shořením jednoho gramu prachu, jenž vyplňuje objem jednoho 
krychlového centimetru, 57°/0 látek pevných a 43%  plynů, jež způsobují vý
buch a vymršťují roztaživostí svou náboj. Plynové tito zaujímali by za te 
ploty mrznoucí vody objem 280kráte větší, nežli měl prach, z něhož povstaly. 
Roztaživosť plynů těchto obnáší 6400 atmosfér, anebo jinými slovy, plynové 
tito působí na plochu s velikosť jednoho čtverečného palce ohromným tlakem
80.000 liber. Shořením 1 gr. prachu vyvinuje se tolik tepla, že by se jím 
dalo 705 gr. vody zahřátí z 0° na 1° C. Teplota, hořením prachu vzniknuvší, 
obnáší 2200° C. Jeden gram prachu vykoná práci, rovnající se 322,000 metro- 
gramům.

Zkoušeni prachu střelného. Jakosť prachu střelného stanoví se zvláštními 
zkouškami. Nejčastěji slouží k účelu tomu nyní chronograf, jehož osnovu vy
myslil belgický důstojník dělostřelecký Leboulengé. Ve stroji tomto stanoví 
se velmi důmyslným způsobem počátečná rychlosť střely, prachem ze střelné 
zbraně vyhozené, z této soudí se pak na jakosť prachu střelného. Rychlosť 
náboje určí se v ten způsob, že se ustanoví doba, kterou náboj potřebuje, 
aby vykonal dráhu, na př. 10 métrů. Budiž doba tato rovna 0'1 vteřiny, tu 
má pak náboj počátečnou rychlosť 100 métrů, t. j. náboj tento vykonal by 
v průběhu jedné vteřiny dráhu 100 métrů dlouhou, kdyby pohyboval se usta
vičně tou rychlostí, jež byla jemu při vymrštění ze střelné zbraně udělena. 
Zásluha Leboulengé-ova záleží v tom, že vymyslil způsob, dle kterého lze i ne
patrné zlomky časové, ku př. tisíciny jedné vteřiny, velmi bezpečně stanovití. 
Ustanovování tak krátkého času provádí se v chronografu velmi důmyslně 
pomocí elektromagnetičnostinásledujícím způsobem: Jakmile opustí vystřelená 
koule ústí hlavně, přeruší se proud v drátu pojivém řetězu galvanického, jenž 
jest ve spojení s hlavní ručničnou a tím počne se pohybovati ručička na 
zvláštních hodinách. Koule vystřelená letí, až naráží na kovovou desku, opět 
dráty s řetězem galvanickým spojenou, čímž proud se uzavírá a hodiny se 
zastavují. Z dráhy, již mezi tím ručička na hodinách vykonala, lze souditi 
na čas, jenž minul.

Jakosť střelného prachu stanoví se též přístrojem pákovým. Přístroj 
tento skládá se z malého hmoždíře, jenž prachem se nabije a z ozubené páky, 
kteráž do hmoždíře se zasadí. Páka tato jest opatřena na hořejším konci 
svém závažím a prochází velmi těsně příčkou zvláštního stojanu, na němž 
nacházejí se po obou stranách páky svírací spruhy, jichž konce zasahají do 
zubů v páce. Zapálí-li se prach, vyzdvihne se páka do výše, ve kteréž sví-

J a i i n o v  a Kronika práce- Díl IV. @Q
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račími spruhami se udržuje. Z výše, do které páka silou střelného prachu 
zdvižena byla, soudí se pak na jakost zkoušeného prachu.

Jiný způsob zkoušení prachu střelného provádí se pomocí 
hmoždířku. Z toho dají se tři rány prachem normalným a tři oním, který se 
zkouší. Z účinků těchto ran ustanoví se pak průměr, dle něhož posuzuje se 
síla prachu.

K témuž účelu sloužívá ballistické , kteréž sestává v podstatě 
své ze dvou, kyvadlům podobných strojů. Na jednom kyvadle visí hlaveň, 
z níž se střílí, naproti této nachází se špalek dřevěný na kyvadle zavěšený. 
Vystřelí-li se koule, naráží mocně na špalek, čímž kyvadlo do zadu se pohy
buje; tolikéž pohybuje se i hlaveň nazpět. Z velikosti obou úhlů kyvu soudí 
se pak na sílu střelného prachu.

Zkoušený prach naplňuje se po 1—2 centnýřích do soudků a ukládá se 
v prachárnách. Prachárny staví se daleko od obydlí lidských, aby výbuch 
jejich neuškodil. Poněvadž prach ze vzduchu velice vodu přitahuje, proto 
mají státi prachárny na suchém místě. Do jedné prachárny klade se raději 
menší počet soudků, aby výbuchem nestalo se žádné veliké neštěstí.

Bílý prach střelný byl nalezen r. 1849 od Augendre-a; znám jest též 
jmény německý neb americký prach bílý. Prach tento sestává obyčejně z 29 č.
žluté soli krevné, 23 č. cukru třtinového a 48 č. chlórečnanu draselnatého. 
Zapalujeť se ve styku se žhavými těly snaději nežli prach obyčejný a vybu
chuje mocně. Máť nad obyčejný střelný prach výhody následující: Sestává 
z látek, jež mají vždy totéž stálé a určité složení a nemění se účinkem 
vzduchu; příprava jeho není obtížná, mimo to účinkuje mocněji nežli střelný 
prach. Též není třeba jej zrnití, neboť prášek účinkuje týmž způsobem jako 
zrněná smíšenina. K újmě tomuto prachu jest, že oskysličuje rychle ruč
nice železné, pročež hodi se pouze do hlavní bronzových a k naplňování du
tých střel. Mimo to jest cena prachu tohoto příliš vysoka, než aby mohl 
dojiti obecného rozšíření.

Látky nitrované. Když účinkuje dýmavá kyselina dusičná anebo smíše
nina z sehnané kyseliny dusičné a české kyseliny sirkové v jisté látky ústrojné, 
podstupují tyto zhusta proměnu znamenitou. Nabývajíť totiž vlastnosti, velmi 
často při zevnějšku nezměněném, že udeřením, nárazem anebo rychlým za- 
hřátím prudce vybuchují. O látkách takových bylo již na str. 427 promluveno, 
kdež jim též jméno látky nitrované dáno bylo. Látky nitrované vznikají v ten 
způsob, že v ústrojnině nahradí se vodík z části kysličníkem dusiSelým, nitro- 
xylem č. nitrylem, jenž povstává rozkladem kyseliny dusičné. Na místo jedné 
části vodíku může vstoupiti 46 č. nitrylu. Látka taková slově pak jedenkráte 
nitrovaná. Vstoupí-li na místě dvou č. vodíku 2 X 46 č. nitrylu do látky 
ústrojné, dostává se látka dvakráte nitrovaná atd. Tak jest nitroglycerin 

kráte nitrovaný glycerin, střelná bavlna pětkráte nitrovaná nitro-
mannit šestkráte nitrovaný mannit. Jinak povstává rozkladem této kyseliny 
v přítomnosti kyseliny i voda, ježto se slučuje s kyselinou sirkovou. Dle jiného 
náhledu mají se střelná bavlna, nitroglycerin a nitromannit za sloučeniny ky
seliny dusičné, kteréž šlovou ethery. Toliko kyselina pikrová a třaskavá rtuť 
jsou dle toho náhledu látkami nitrovanými.

Mnohé z těchto látek nitrovaných mají velikou důležitost ve válečnictví 
a v průmyslu, kdež slouží zhusta s nemalým prospěchem co látky trhací anebo 
třaskavé. Nejčastěji užívá se v této příčině střelné bavlny, nitroglycerinu a 
kyseliny pikrové.

Velmi třaskavé látky vznikají též, činí-li kyselina dusíková v některé 
sloučeniny látek aromatických s amidem, kterýž sám jest sloučenina dusíku 
s vodíkem (držíť v 16 č. 14 č. dusíku a 2 č. vodíku). Tak dostává se z ani-
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linu, kterýž jest sloučenina fenylu s amidem, jenž dává slou
čeninu s kyselinou dusičnou, kteráž mocně třaská. Takových dvoj dusíkových 
odvozenin (Diazo deriváte) benzolových počalo se užívati co látek třaskavých.

Střelná bavlna (též pyroksylin, fulmikoton) bylať nalezena sice již r. 1832 
ve Francii Braconnotem a Pelouzem, avšak badatelé tito nepoznali, v čem 
záleží pravá důležitost látky této. Zůstala tudíž drahně času pouze učenému 
světu známou, až byla r. 1846 opět znovu připravena R. Bottgerem ve Franko- 
brodě na Mohanu a K. Schonbeinem v Bazileji. Oba tito chemikové seznali 
ve střelné bavlně látku v účinku svém velice prachu střelnému podobnou, a 
předložili nález svůj tehdejšímu německému spolku s návrhem, aby užívalo 
se střelné bavlny na místě prachu ve válečnictví. Následkem tohoto návrhu 
konaly se od r. 1846 až do r. 1851 ve Vídni a v Mohuči zkoušky se střel
nou bavlnou, kteréž neměly výsledku příliš příznivého. Přece odkoupila vláda 
rakouská od Schonbeina a Bottgera tajemství přípravy střelné bavlny, majíc 
na zřeteli mnohé dobré vlastnosti této látky, zejména, že účinkuje mocněji 
nežli střelný prach, nevydává mnoho dýmu, jenž jest průhledný, nezůstavuje 
zbytku a nedoznává újmy vlhkem. Brzy po té založena jest továrna na střel- 
nou'bavlnu v zámku Hirtenberku nedaleko Vídenského Nového Města. Zkoušky 
se střelnou bavlnou konaly se v Rakousku velmi pilně a měly za následek, 
že počaly se r. 1862 polná děla přeměňovati, aby mohlo se stříleti z nich 
střelnou bavlnou. Brzy však na to zastavila se náhle veškerá práce podobná 
z neznámé příčiny, a střelný prach opět nabyl svého starého práva v dělostře- 
lectví. Proslýchá se, že v novější době neustává se v Rakousku ve zkouš
kách se střelnou bavlnou. Podobné zkoušky konají se též v Anglii a ve Francii 
velmi horlivě, i lze se proto domnívati, že podaří se konečně přece vytlačení 
střelného prachu z užívání.

Střelná bavlna připravuje se, když čistá, v roztoku sodovém vypraná 
bavlna močí se po 10—15 minut ve smíšenině z jedné části dýmavé kyseliny 
dusičné s třemi částěmi sehnané kyseliny sirkové, po té výpírá se studenou 
vodou a suší se teplem menším než 50°. Kyselina sirková slučuje se s vodou, 
ježto tvoří se působením kyseliny dusičné v buničinu, z níž bavlna sestává, 
čímž neseslabí se účinek kyseliny dusičné. Smíšeniny kyselin, jíž užilo se 
jedenkráte, může se i na dále užívati k strojení bavlny střelné, jediné dlužno 
pak bavlnu v ní déle močiti.

Střelná bavlna vyhlíží zcela tak jako obyčejná bavlna, nerozeznávajíc se 
od této ani pod drobnohledem. Na omak jest poněkud drsnější a méně 
pružná; ve vodě, v líhu, étheru a kyselině octové se nerozpouští, čímž roze
znává se od bavlny kollodiové, kteráž rozpouští se ve smíšenině étheru s lihem 
na kapalinu, ježto slově ,kollodium. Toto jest kapalina hustá, kteráž vylita 
zůstavuje rychlým odpařováním étheru mázdru tenkou, bezbarvou, průzračnou, 
neprodyšnou a pružnou. Za tou příčinou slouží hojně k zalepování ran, k dělání 
malých ballónů, jakož i ve fotografii (v. t.).

Uschovává-li se střelná bavlna delší dobu, vybuchuje někdy velmi snadno 
mimo vše nadání, čímž vyvyvinují se vodné páry, kyselina dusičelá a ve zbytku 
kyselina mravenčí. Teplota, jíž střelná bavlna se vznímá, závisí nemálo na 
na způsobech přípravy této látky. Některé druhy střelné bavlny dají se 
teplem 90—100° beze všeho nebezpečí sušiti, kdežto jiné opět vybuchují již 
teplem 43°. Obyčejně má se za to, že zapaluje se teplem 140— 150°. Též 
zapaluje se udeřením, nezanechávajíc žádného zbytku. Zapálí-li se něco 
střelné bavlny na vrstvě střelného prachu, shoří tato v té míře rychle, že se 
ani střelný prach nevzejme. Střelná bavlna vlhne na vzduchu snadno; pod 
vodou nechává se uschovávati, nepozbývajíc své třaskavosti.

Střelná bavlna liší se velmi značně od huničiny svým chemickým slo
žením, což ukazují následující rozbory:

60*



476 Střelný prach a třaskavé.

Buničina: Střelná bavlna:
U hlík  44'44 Uhlík . . . .  26‘22
Yodík . . . .  6-18 Yodík . . . . 2-73
Kyslík . . . .  49-38 Dusík . . . .  12-75

100-00 Kyslík . . . ___ 58-30
100-00

Vidíme, že drží v sobě střelná bavlna méně vodíku a více kyslíku 
nežli buničina; mimo to nacházíme ve střelné bavlně též dusík, kterýž v ba
vlně obyčejné schází. Dusík a kyslík nacházejí se ve střelné bavlně vespolek slou
čeny co nitryl, jenž nalézá místo své tam, kde nacházelo se více částic vodíku 
v bavlně obyčejné. Nahradí-li se v 324 č. buničiny 5 č. vodíku 5 X 46 č. 
kysličníku dusičelého, dostává se 549 č. nitrocellulosy č. střelné bavlny; z té 
příčiny slově střelná bavlna též buničinou pětkráte nitrovanou anebo penta-
nitroceilulosou. Ze 100 č. bavlny dostalo by se dle výpočtu 169-3 č. střelné 
bavlny; obyčejně dává 100 č. bavlny 155—175 č. (z řeck. p yr
oheň, xylon —  dřevo). Z velikého množství kyslíku, jejž v sobě střelná ba
vlna drží, vysvětluje se její snadná spalitelnosť. Zahřívá-li se střelná bavlna
s látkami odkysličivými, na př. s chloridem železnatým, mění se opět v buni-
činu, čímž vyvinuje se kysličník dusičitý.

Hořením střelné bavlny uvolňují se následující plyny: Uhlovodík lehký, 
kysličník uhelnatý, kyselina uhličitá, dusík, vodná pára a někdy též nepatrné 
množství kyanovodíku (psotniny). Dobrá střelná bavlna zanechává velmi ne
patrné množství pevného zbytku. Plyny, vzniknuvší hořením této látky, jsou 
bezbarvé a nečadí, pročež jest nabíjení děl střelnou bavlnou a míření mnohem 
snadnější nežli při střelném prachu, z něhož tvoří se hořením mnoho tma
vého, téměř neprůhledného, smrdutého dýmu. Zplodiny hoření střelné bavlny 
nejsou zdraví škodlivé, čímž vyniká ne málo nad střelný prach, jenž shořuje 
na látky dusivé. Zkouškami nalezlo se, že dostává se 5 kilogramy střelné 
bavlny, stlačené do prostory 28-3 krychlových decimetrů, týž účinek jako 22— 
27 kilogr. střelného prachu, v téže prostoře uzavřeného. Z toho vysvětluje 
se mocný účinek střelné bavlny. Jelikož veškerá střelná bavlna, tvořící náboj 
v střelné zbrani, v jednom okamžiku shořuje, proto činí látka tato příliš náhle 
a prudce, roztrhávajíc stěny hlavně prvé, než by mohla vyhoditi kouli. Mimo 
to zplozují se rozkladem střelné bavlny sloučeniny, jimiž porušují se stěny 
střelné zbraně a seslabují se rány následující.

Největšího účinku docílí se střelnou bavlnou, Yezme-li se jí pro jeden 
náboj 1ii— l/j váhy jedné patrony prachové a obnáší-li objem její o více 
nežli objem této. K hotovení patron berou se nitě, ze střelné bavlny upře- 
dené. Zřídka užívá se kusů z lisované bavlny střelné, poněvadž nepravidelně 
hoří. Pro každý druh střelné zbraně slouží i zvláštní patrona, jejížto účinek 
závisí nemálo na jakosti vláken nebo nití a na tvaru a rozměrech patrony. 
Pro děla stáčejí se ze střelné bavlny šňůry v té míře pevně, že hoří jeden 
métr dlouhý kus takové šňůry průměrně tři vteřiny. V téže době shoří 3 mé- 
try dlouhý kus dutého knotu, upředený ze střelné bavlny, z něhož stříhají 
se patrony pro ručnice.

Patrony pro ručnice připravují se následujícím způsobem: Z dutého knotu, 
upředeného ze střelné bavlny, ustřihují se menší kousky a přivazují se pak 
na dřevěnou hůlku, ježto jest ke kouli přidělána a potahují se ještě pokrýv
kou z tuhého papíru, anebo natírají se kollodiem, jež tvoří na jejich povrchu 
nepromokavý povlak. Když strojí se patrony pro děla, tedy navinují se nitě 
ze střelné bavlny na dřevěné anebo lepenkové trubice. Dřevěné trubice jsou 
lepší, poněvadž jsou pevnější a proto lépe zachovávají svůj tvar. K trhání 
skal slouží na způsob knotů upletené provázky ze střelné bavlny, z nichž 
ustřihují se k docílení rozličných účinků i kusy různé délky. V Anglii hotoví



Schultze-ův prach, Nitromannit, DiazoNitroglycerin. 477

se ze střelné bavlny tenký papír, jenž lisuje se ve vodných lisech, až má hus
totu vody ( =  1).

Z četných zkoušek, se střelnou bavlnou ve všech předných státech ev
ropských předsevzatých, vychází na jevo, že jest látka tato příliš nebezpečna 
pro svou skrovnou stálost, než aby se jí mohlo výhradně na místě střelného 
prachu užívati. Ve Francii seznalo se, že působí 1 gr. střelné bavlny v ruč
nicích právě tak, jako 2-86 gr. prachu střelného. Hlavně ručnic praskají, 
nabijí-li se 30 gramy pi'achu; užije-li se střelné bavlny, praskají již nábojem, 
jenž váží 7 gramů. Z jedné ručnice lze vypáliti prachem střelným 25 000 
až 30.000 ran, nežli stává se nepotřebnou; užije-li se však nábojů střelné ba
vlny po 2-86 gr., tehdy porušuje se puška již po 500 ran v té míře, že není 
více k střílení způsobilá. Pro veškeré tyto nedostatky, dále pak i pro vyso
kou cenu slouží střelná bavlna velice zřídka ve válečnictví. K lámání skal 
užívá se jí však dosti často, zvláště hojně při stavbě tunelů a v dolech, jeli
kož účinek její jest nad míru mocný a prudký a i v té příčině zdá se, že 
ustoupí lacinějšímu a méně nebezpečnému dynamitu.

Podobným způsobem jakým dostává se z obyčejné bavlny střelná bavlna, 
lze ze všech látek, jež drží v sobě buničinu, obdržeti látky třaskavé. Tak 
nalezl pruský důstojník dělostřelecký Ed. Schultze r. 1864 nový prach bílé 
barvy, kterýž záhy začal se strojiti u míře rozsáhlé v prachárně v Postupimě. 
Prach tento připravuje se z dřevěných pilin, kteréž nejprvé se čistí, aby bu- 
ničina zbavila se veškerých cizích přimíšenin, a po té dávají se do smíšeniny 
z 40 č. sehnané kyseliny dusičné se 100 č. kyseliny sirkové. Tak dostává 
se z pilin nitrovaná buničina, kteráž napouští se ještě roztokem salnytru nebo 
dusičnanu barnatého a napotom se suší. Prach takový slově Schultze-ův prach 
bílý. Zhusta lisuje se tento prach, čímž nabývá účinku mocnějšího. Bílý prach 
shořuje na vzduchu, vydávaje veliký plamen a vybuchuje toliko, zapálí-li se 
v prostoře uzavřené. Mát dále nad střelný prach výhodu, že příprava jeho 
není nebezpečná a že jest mnohem lacinější.

Mimo střelnou bavlnu, nitroglycerin a kyselinu pikrovou sloužívá někdy 
co látka třaskavá též nitromannit. Látka tato připravuje se z mannitu, jenž 
tvoří nejdůležitější součást manny sicilské a kalaberské. Manna tato jest na 
vzduchu stvrdlá šťáva zimnáře (Ornus europaea Pers.), stromu, rostoucího 
hojně v jižné Evropě. Mannit zná se v pěkných hřáních lesku hedbávného, 
ježto rozpouštějí se snadno ve vodě a v líhu; roztoky tyto mají chuť slad
kou. Bozpustí-li se 1 č. mannitu ve smíšenině z 4-5 č. sehnané kyseliny du
sičné s 10 č. kyseliny sirkové a vleje-li se pak smíšenina tato do velkého množ
ství vody, vylučuje se nitromannit. Sedlina nitromannitu rozpouští se v étheru. 
Z roztoku toho vylučuje se nitromannit v podobě jehliček lesku hedbávného, 
ježto tají teplotou 70° a udeřením mocně třáskají. Nitromannitu lze užiti na 
místě třaskavé rtuti anebo třaskavých smíšenin, připravených pomocí chlóreč
nanu draselnatého, ku přípravě zápalek k střelným zbraním.

Yelmi třaskavý jest též dusičnan diazobenzolnatý, jejž objevil výtečný 
chemik německý A. Y. Hofmann. Sloučenina tato připravuje se následujícím 
způsobem: Dusičnan anilinný rozpustí se nadbytkem vody a do roztoku to
hoto vede se po té kysličník dusíkový. Záhy vylučují se hráně bezbarvé, jichž 
můžeme obdržeti větší množství, přičiníme-li k roztoku smíšeninu líhu s éthe- 
rem. Dusičnan diazobenzolnatý hraní v bezbarvých jehličkách, jež ude
řením nad míru prudce vybuchují. Soli této může se též užiti k přípravě 
zápalek. K témuž účelu může se užiti diazobenzolu, jejž lze obdržeti půso
bením dusánu vápenatého v kyselý chlórovodan anilinný. Když přestal du
sík se vyvinovati, přičiní se ku smíšenině dvojchrómanu draselnatého a kyse
liny solné, čímž vylučuje se tato látka třaskavá.

Nitroglycerin a dynamity. R. 1847 objevil vlašský učenec Sobrero v Tu
ríně látku nad jiné třaskavou, nechav v glycerin působiti ochlazenou smíše-
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ninu kyseliny dusičné s kyselinou sirkovou. Takto dostal bezbarevnou, čirou, 
olejovitou kapalinu, prostou veškerého zápachu, chuti zasládlé a palčivé, již 
nazval nitroglycerin; táž látka nazývá se též trinitroglycerin, trinitrin, trhací 
nebo třaskavý olej.

Nitroglycerin jest látka velice nebezpečná, neboť rozkládá se přesnadno 
rázem anebo stlačováním; méně snadno se zapaluje a v ohni toliko nepatrně 
třáská. Kápne-li se nitroglycerinem na pijavý papír a uhodí-li se pak na
toto místo kladivem, jest slyšeti ránu téměř ohlušující. Větším množstvím
této látky třaskavé lze roztříštiti i nejsilnější železné pancéře na loděch
válečných podobně, jakoby byly skleněné. Nedávno byla americká lodi obchodná 
rozmetána na tisíce kusův, neboť vzňal se v ní třením náklad nitroglycerinu.

Nitroglycerin vaří se při 185° vydávaje žluté páry; při 200° mění se 
přerychle v páry a při 217° mocně vybuchuje. Zahřeje-li se nitroglycerin 
znenáhla na teplotu 217°, zapaluje se a shořuje modrozeleným plamenem, 
čímž vyvinují se rudé páry kysličníku dusičelého. Plyny, vyvinující se prud
kým výbuchem nitroglycerinu, skládají se z kyseliny uhličité, dusíku, vodné 
páry a z kyslíku, nedrží v sobě tudíž kysličníku dusičelého. Z 1 gramu této 
látky dostává se dva a půlkráte větší objem plynů (t. j. 466 krychlových 
centimetrů) nežli z rovné váhy prachu střelného, z čehož možná sobě vy- 
světliti, proč vyniká nitroglycerin mocným účinkem svým nade všemi látkami 
třaskavými. Jednou částí nitroglycerinu docílí se téhož účinku jako 5 až
10 č. prachu střelného.

Nitroglycerin náleží mezi látky nitrované (viz str. 427), čímž vysvětlu
jeme sobě, proč látka tato tak snadno vybuchuje. Z 92 č. glycerinu, jež 
drží v sobě 8 č. vodíku, dostává se 227 č. nitroglycerinu, v němž nachází 
se pouze 5 č. vodíku, z čehož patrno, že glycerin měně se v nitroglycerin 
pozbývá vodíku. Vodík tento nahrazuje se nitrylem č. kysličníkem dusičelým; 
1 č. vodíku může býti nahrazena toliko 46 č'. nitrylu, 3 č. vodíku pak množ
stvím trojnásobným, t. j. 138 č. nitrylu; této příčiny dostává se z 92 č. gly
cerinu 227 č. nitroglycerinu.

Nitroglycerin připravuje se v chemických závodech následujícím způso
bem:  Do kameninové, studenou vodou ochlazené nádoby nalévá se 1000 gr. 
dýmavé kyseliny dusičné a 200 gr. sehnané kyseliny sirkové, načež nalévá se 
rychle do této smíšeniny 380 gr. glycerinu, jenž má hustotu 31° B., při čemž 
míchá se kapalinou pomocí skleněné hůlky asi po 10 vteřin; poté vyleje se 
smíšenina tato do dvacetinásobného objemu vody studené, jíž pozorně se míchá. 
Nitroglycerin maje hustotu T6 sráží se v kapkách, jež ve vodě se nerozpou- 
štějí. Nečistý nitroglycerin vypírá se po dvakráte studenou vodou a zbavuje se 
posledních zbytků kyselin, jež jej znečišťují, dvojuhličitanem sodnatým anebo 
křidou. Posléze zahřívá se ještě ve vodné lázni na 30 až 40°, aby se zbavil
vody, kteráž ubírá jemu zápalnosti. Tak dostane se 760 gr. nitroglycerinu;
obyčejně lze obdržeti ze 100 gr. glycerinu 200 gr. nitroglycerinu.

Když strojí se nitroglycerin, třeba zachovávati největší opatrnosti. Smí
šenina kyseliny dusičné s kyselinou sirkovou budiž co nejvíce ochlazena,
aby se nezahřívala, jinak stříká a vystupují z ní rudé páry kysličníku dusi
čelého, kteréž jsou zdraví dělníků velice k újmě. Přes všecku pozornost,
kteráž věnuje se přípravě nitroglycerinu, sbíhají se zhusta v závodech k účelu 
tomu zařízených, strašlivé výbuchy, jež již mnoho lidských životů stály. Z té 
příčiny strojí se nitroglycerin v dřevěných boudách, jež jsouce daleko od 
sebe postaveny, nacházejí se v krajině pusté a neobydlené.

Při přepravě nitroglycerinu třeba též, aby zachovávalo se největší opa
trnosti, neboť stává se, že tato látka třaskavá již nepatrným rázem se straš
livým rachotem vybuchuje.

Pro veliké nebezpečí, s nímž bylo druhdy veškeré nakládání nitro
glycerinu spojeno, sloužila látka tato velmi zřídka. Teprve, když podařilo



se Nobelovi r. 1867 nalezti dynamit, užívá se látky této v rozsáhlých roz
měrech. Jménem dynamit (z řec. dyna síla) vyrozumívají se jisté 
látky pórovaté, jako trypl, hlína infusoriová, popel z bogheadu, křída, kaolin,
cukr a j .  v., napuštěné nitroglycerinem. Dynamit jest méně nebezpečný
nežli nitroglycerin a působí právě tak mocně jako tento. Drží-li v sobě málo 
nitroglycerinu, netřáská, uhodí-li se naň kladivem. Nobel, nálezce dynamitu, 
napouští nitroglycerinem hlínu infusoriovou (Kieselguhr), jaká se nalézá 
u Oberlohe, blíže Unterlássu v Hanoversku. Jedna čásť této hlíny pohlcuje 
až tři části nitroglycerinu. Obyčejně drží 100 č. dynamitu až 75 č. nitro
glycerinu v sobě. Byl-li dynamit pečlivě připraven, možná pak jeho užívati 
s podobnou jistotou jako střelného prachu.

Dynamit strojí se následujícím způsobem: Infusoriová hlína se prosévá 
a dává se pak na olověné desky, opatřené zvýšeným okrajem, kdež míchá 
se dřevěnými lopatkami s nitroglycerinem na látku pokud možná stejnorod- 
nou. Nitroglycerin, jenž ku přípravě dynamitu sloužiti má, nechť jest úplně 
prost kyselin. Směsí touto naplňují se duté válce z papíru pergaménového 
anebo z plechu olověného, též dává se do krabic z plechu cinkového. Ně
kolik patron dynamitových svazuje se vespolek, svazky tyto dávají se pak 
do lehkých krabic, jež kladou se pak do větších beden, mezery mezi jednot
livými krabicemi zasýpávají se pečlivě pilinami dřevěnými, tak chrání se 
dynamit před teplem a nezapaluje se otřásáním při přepravě.

Dynamit zná se bud! co šedý, bílý nebo načervenalý prášek anebo též 
v kuších kujných, na omak mastných; hustotu má 1-6- Dynamit jest stálejší 
nitroglycerinu, zapálí-li se, shořuje zcela povlovně. Nacházejí-li však plyny, 
hořením dynamitu se vyvinující, nějakou překážku, pak nastává velmi prudký 
výbuch. Dynamit tuhne teplem nižším 8° a jest pak méně snadno zápalný. 
Na vzduchu a světlem slunečným se nemění. Kázem nesnadno se zapaluje; 
též nevznímá se samovolně.

Dynamit zapaluje se zápalkami, ježto jsou naplněny smíšeninou třaskavé 
rtuti s 20%  chlórečnanu nebo dusičnanu draselnatého; v případech obecných 
dostačuje 5 až 6 decigramů této zápalné smíšeniny, leč k účelům vojenským 
třeba jí někdy 1 až 2 gramy. Látka třaskavá nabíjí se do trubičky mosazné, 
na jednom konci zavřené a 0-04—OT métru dlouhé, načež upevní se prášek 
několika kapkami kollodia. Mimo to upevní se v zápalce konec doutnáku 
Bickfordova v ten způsob, že sevře se kleštičkami konec mosazné zápalky, 
čímž pak knot vypadnouti nemůže. Zavřený konec zápalky umístí se pak 
do patrony dynamitové. Takové, přístrojem zapalovacím opatřené patrony, 
slouží k zapalování většího náboje dynamitového; šlovou pak patrony za
palovací.

K lámání skal, k vyhazování průkopů atd. užívá se pak * dynamitových 
patron následujícím způsobem: Ye skále aneb v průkopu vyvrtá se díra, na
čež tato se vyčistí. Pak naplní se díra jednou nebo několika patronami dy
namitovými, kteréž silným dřevěným nabijákem se rozmačkají a obsah jejich 
se upěchuje, aby pevně ku stěnám díry přilehal. Díra naplní se v ten způ
sob llt — 1Usvé délky nábojem. Když vše, jak popsáno, připraveno jest, nasadí
se patrona, ježto jest opatřena trubičkou zapalovací. Doutnák má býti tak 
dlouhý, aby z díry vyčníval. Na to ucpe se otvor ještě zlehounka hlinou nebo 
pískem. Jest-li zápalka upevněna v náboji dynamitovém voskem, tehdy možná 
vyplniti díru vodou, poněvadž pak tato nemůže proniknouti k zápalce.

Nachází-li se v patronách zmrzlý dynamit, pak nutno, aby se užilo k za
pálení jeho více třaskavé rtuti anebo užívá se k témuž účelu patrony zapa
lovací, kteráž neuzavírá v sobě dynamitu zmrzlého. Má-li dynamit sloužiti 
pod vodou, opatřuje se zápalkami s třaskavou rtutí, jež jsou povlečeny 
voskem, smolou anebo pokostem; mimo to třeba užiti v případě tomto dout
náku nepromokavého.

Příprava, vlastnosti a užíváni dynamitu. 479
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Jelikož drží v sobě nitroglycerin více kyslíku nežli jest třeba, aby 
ostatní součástky jeho (uhlík a kyslík) úplně shořely, proto přičiňuje se jeho 
též k látkám hořlavým, uhlíkem bohatým, čímž dostávají se smíšeniny, kteréž 
nazývají se též dynamity. Účinek těchto třaskavých látek nezávisí pouze na 
nitroglycerinu, nýbrž i na složení látek, jež tímto se napojují. Nej obyčejnější 
dynamity takové jsou na př. následující:

Dynamit černý připravuje se, napojí-li se nitroglycerinem smíšenina prášku 
kokového s drobným pískem; držíť v sobě až 45%  nitroglycerinu.

Dynamit šedý jest směs dynamitu Nobelova s práškem uhelným, se sirou 
a salnytrem chilským.

Dualin, nalezený Dittmarem, jest jakýsi druh dynamitu, v němž nachází 
se na místě infusoriové hlíny drobné piliny dřevěné, proměněné kyselinou du
sičnou v pyroksylin a napuštěné po té roztokem salnytru obecného. 100 č. 
dualinu skládá se obyčejně z 30 č. dřevěných pilin, 20 č. salnytru a 50 č. 
nitroglycerinu. Podobný jest glyoksylin, nalezený v Anglii Ábelem. Látka 
tato skládá se z prášku ze střelné bavlny a ze salnytru, jež jsou napuštěny 
nitroglycerinem. Působí-li kyselina dusičná v piliny dřevěné, napuštěné nitro
glycerinem, dostane se látka třaskavá, kteráž slově

Lithofraktor (franc. liťhofracteur) jest zvláštní druh prachu, jenž skládá 
se z prášku křemenného, ze síry, prášku kamenouhelného a z dusičnanu sod
natého nebo barnatého, jež jsou napuštěny nitroglycerinem.

Prach koloniálný jest prach k lámání skal, nasáklý nitroglycerinem; 
držíť v sobě posledního 30—40% .

Veškeré látky tyto nedosáhly však všeobecného užívání, pročež náleží 
dosud dynamitu Nobelovu rozhodně přednost. Užívání dynamitu rozšířilo se 
záhy po Švédsku, Dánsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Anglii, Africe, Kali
fornii a v Austrálii. Dynamit slouží všudež s velikým úspěchem k trhání skal, 
ledu, při stavbách železnic, tunelů, v hornictví a t. d. Zvláště dobře hodí 
se k trhání skal vodou prosáklých a rozpukaných anebo k lámání skal pod 
vodou, kde by nedalo se užiti prachu střelného.

Kyselina pikrová a pikrauy. Kyselina pikrová byla objevena r. 1788 
Janem Hausmannem, továrníkem chemických výrobků v Kolmaru. Chemik 
tento zahříval indych š kyselinou dusičnou, čímž obdržel látku barvy krásně 
žluté. Později dostal W elter podobnou látku, nechav účinkovati kyselinu du
sičnou v hedbáví. Mnozí jiní chemikové přesvědčili se po té, že vzniká též 
kyselina pikrová, činí-li kyselina dusičná ve veliký počet ústrojnin, jako na př. 
ve vlnu, v salicin a v sloučeniny z něho odvozené, v aloe, v oleje deh
tové a j. v.

Kyselina pikrová nazývala se s počátku Welterova, indychová anebo žlutá  
hořč; teprve :Thenard radil, aby se nazývala kyselinou pikrovou, kterýmžto 
názvem upozorňujeme se na její velmi hořkou chuť ( —  hořký). Lau-
rent nazval tuto látku kyselinou trinitrofénov a trinitroýénolem, čímž snažil 
se vytknouti původ a složení této hořké látky z fenolu.

Kyselina pikrová připravuje se dle návodu Laurentova, z r. 1841 po
cházejícího, následujícím způsobem: Na 1 č. fenolu č. kyseliny karbolové hra
něné nechá se účinkovati 6 č. kyseliny dusičné, mající hustotu 36° B. Na 
místě fenolu berou se též těžké dehtové oleje, překapující při 150°—200°. 
Kyselina dusičná dává se do skleněných láhví, jichž nachází se obyčejně osm 
na společné pískové lázni. Do každé láhve přitéká po kapkách kyselina kar- 
bolová ze zvláštní dřevěné nádrže, poněkud výše nežli láhve postavené. S po
čátku vyvinuje se velmi mnoho plynů (kyseliny uhličité a kysličníku dusiči- 
tého), jež pouštějí se do společného, vodou naplněného jímadla, odkudž od
vádějí se do komína. Vzájemným působením obou látek jmenovaných pro
měňuje se valná čásť fenolu v kyselinu karbolovou, z ostatku této kyseliny 
vzniká zvláštní, pryskyřici podobná, načervenalá látka, kteráž mění se v kyselinu
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pikrovou, zahřívá-li se na 100°. Z té příčiny vaří se obsah láhví, až má hus
totu syrobu, po té pouští se kapalina tato do. hliněných nádob k hranění. 
Hráně surové kyseliny pikrové zobojetňují se čpavkem nebo sodou a z roz
toku těchto pikranů poráží se kyselina pikrová kyselinou solnou. Sraženina 
tato vypírá se studenou vodou, rozpouští se po té ve vřelé vodě a z roztoku 
tohoto vylučuje se pak ochlazením čistá kyselina pikrová. Kyselina pikrová 
podobá se chemickým složením svým velice střelné bavlně a nitroglycerinu, 
jest totiž podobně jako tyto látkou nitrovanou. Působí-li v 94 č. fenolu, jež 
drží v sobě 6 č. vodíku, kyselina dusičná, dostává se 229 č. kyseliny pikrové, 
jež drží v sobě pouze 3 č. vodíku. Přecházejí-li tudíž 94 č. fenolu v kyse
linu pikrovou, ztrácejí nejprvé 3 č. vodíku, na jichž místo vstoupí po té 
3 x  46 č. nitrylu č. kyseliny dusičelé, pročež slově kyselina pikrová též 
trinitrofenolem.

Prodajná kyselina pikrová bývá zhusta zúmyslně znečištěna síranem sod- 
natým, bóraksem, kyselinou šťavelovou a j. v. Nečistoty tyto zůstávají co 
zbytek, rozpouští-li se kyselina pikrová v benzolu.

Kyselina pikrová hraní se v krásných šestibokých hranolech anebo 
v prodloužených lístkách, jež jsou průhledný a mají hledě citronovou barvu. 
Látka tato nezapáchá, chuť má však nad míru hořkou. Ye vodě studené 
málo se rozpouští a barví papír lakmusový červeně. Rozpouští se v líhu, 
étheru, benzolu, v sehnané kyselině dusičné n. sirkové a z roztoků těchto 
vylučuje se opět, přičiní-li se k nim vody.

Zahřívá-li se znenáhla, taje teplem 150°, ano sublimuje se, aniž by se 
rozkládala; zahřeje-li se však příliš prudce, mocně vybuchuje, čímž vzniká 
voda, kyselina uhličitá, dusík , kysličník dusičitý a kyanovodík, kdežto 
uhel zbývá

Kyselina pikrová barví vydatně na žluto kůži, vlnu a hedbáví, pročež 
má velice rozsáhlé užívání v barvířství. Se zásadami bezbarevnými slučuje 
se snadno na lesklé, žluté a hraněné soli, kteréž šlovou pikrany. Poněvadž 
pikran draselnatý jest ve vodě a v líhu téměř nerozpustný, proto slouží ky
selina pikrová i co skoumadlo k poznávání solí draselnatých a k rozeznávání 
jich od solí sodnatých. Zahřívá-li se kyselina pikrová s některými látkami, 
poskytuje překrásná barviva, na př. červeň piivrovou a barvivo granátové.

Některé pikrany, zejména pikran draselnatý, slouží též v lékařství co 
prostředky protizimničné; jediná závada při užívání těchto léků jest, že barví 
kůži nemocného trvale žlutě.

Neméně rozsáhlého užívání docházejí kyselina pikrová a pikrany v no
vější době k strojení smíšenin třaskavých. Již W elter seznal r. 1795, že 
vybuchuje pikran draselnatý v nádobách uzavřených podobně jako střelný 
prach. Teprv od r. 1867 počínaje slouží sůl tato k strojení prachů zvlášt
ních, jimiž má se úplně nahraditi obyčejný prach střelný. Zásluhu o užívání 
pikranu draselnatého k účelu tomuto mají zvláště Designolle a Casthelaz.

Plyny, jež povstávají výbuchem pikranu draselnatého na volném vzduchu, 
mají totéž složení co zplodiny rozkladu kyseliny pikrové (viz str. tuto shora). 
Stane-li se výbuch v děle nebo v ručnici, nevznikají kyanovodík, vodná pára a 
kysličník dusičitý, ana se uvolňuje teplota až 2400°, za kteréž látky tyto ne- 
rozložené nemohou obstáti; tu pak jsou zplodiny rozkladu: kyselina uhličitá, 
dusík, vodík, ježto prchají, kdežto uhlí a uhličitan draselnatý zbývají.

Pikranu draselnatého dostává se, nasytí-li se roztok kyseliny pikrové 
uhličitanem draselnatým; ihned tvoří se žlutá sedlina této ve vodě málo roz
pustné soli. Sedlina žlutá nechává se okapati na plachetkách, lisuje se a 
suší se pak rozestřena jsouc na deskách kovových za teploty 60°. Sušený 
pikran draselnatý nakládá se do soudků dřevěných, jež nesmějí býti pobity 
železnými obručemi. Má-li se pikran draselnatý převážeti, dávají se soudky 
tyto do sudu většího.

J a h n o v a  K ronika práce. Díl IV.
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Designolle a Casthelaz připravují z pikranu draselnatého střelný prach 
dělový nebo ručničný, míchajíce jej v různých poměrech se salnytrem a 
s uhlím. Tak skládá se 100 č. takového prachu dělového z 9 ě. pikranu, 
11 č. salnytru a 80 č. uhlí; 100 č. prachu ručničného drží v sobě 22-9 až 
28-6 č. pikranu, 6-4 až 7’7 ě. salnytru a 65 až 69 č. uhlí.

Prach takový strojí se následujícím způsobem: Jednotlivé součástky 
odváží se a míchají se asi po šest hodin, zavlaženy jsouce asi 14°/0 vody, 
v stoupových mlýnech. Tak dostává se těsta, ježto lisuje se vodnými lisy 
silněji nebo slaběji podlé toho, má-li býti účinek prachu takového prudší 
nebo slabší. Těsto lisované roztlouká se pak v menší kusy, kteréžto se zrní. 
Prach ručničný skládá se ze zrnek, jež mají průměr dvou millimetrů, prach 
dělový sestává z kousků nepravidelných.

Tento nový druh prachu shořuje, nevydávaje dýmu a poněvadž nedrží 
v sobě síry, nejeví škodlivého účinku na střelné zbraně. Též zapaluje se 
tento prach teplotou vyšší 300°, pročež jest užívání a uschovávání jeho mno
hem bezpečnější nežli u prachu střelného.

Vynechá-li se při strojení tohoto prachu přísada uhlí, obdrží se žlutý 
prach trhací, jenž slouží k nabíjení torpéd, pum a dutých koulí, k  vyhazo
vání průkopů, k lámání skal. 100 č. takového prachu sestává obyčejně z 50, 
53 až 55 č. pikranu draselnatého a z 45, 47 až 50 č. salnytru. 60 gm. ta 
kového prachu má týž účinek jako 350 gm. prachu střelného. Mimo to ná
leží žlutému prachu rozhodně přednost před střelnou bavlnou, nitroglyceri- 
nem a dynamitem, jichž užívání a přeprava jsou provázeny velikým nebezpečím 
a jež jsou značně dražší.

Přičiní-li se k pikranu draselnatému chlórečnanu draselnatého, dostává 
se smíšenina nad jiné třaskavá, ježto zapaluje se třením nebo uhozením. 
Smíšeniny takové počalo se užívati se značným prospěchem k nabíjení tor
péd, záhy však upustilo se od ní pro veliké nebezpečí, jež příprava její 
poskytuje.

Jiných pikranů, zvláště pihranu ammonatého a železnatého, užívá se 
v ohněstrůjství k přípravě barevných ohňů.

Zvláštní látka třaskavá vytvoří se, smíchají-li se roztoky kyseliny pi- 
krové a kyanidu draselnatého. Kapalina barví se temně červeně a odkouře- 
ním roztoku vylučují se hnědé lístky zeleného lesku kovového, kteréž ude
řením velmi prudce třaskají. Sloučenina tato slově isopurpuran draselnatý 
a užívá se jí též v barvířství co červeného barviva.

Třaskany a zápalky třecí. Třaskany jsou sloučeniny zvláštní kyseliny 
třaskavé s kovy. Sloučeniny tyto vznímají se velmi snadno teplem, jež uvol
ňuje se třením, udeřením nebo bodáním a mocně vybuchují. Kyseliny třas
kavé volné nezná se dosud. Z její solí užívá se nejvíce třaskanu rtuťna- 
tého a stříbrnatého.

Třaskan rtuťnatý č- třaskavá rtut Howardova připravuje se následují
cím způsobem: Smísí se 11 č. líhu 85procentového s roztokem 1 č. rtuti 
ve 12 č. kyseliny dusičné; mírným zahříváním nastává pak velmi prudký 
rozklad a po vychladnutí usazují se bílé hráně soli té. Kapalina nad sed
linou sleje se a hráně třaskavé rtu ti suší se teplem 50° na vzduchu a 
uschovávají se pak v krabicích z gutta-perchy. Ze 100 gramů rtu ti do
stává se 130 gr. třaskanu rtufnatého. Dle výpočtu mělo by se dostati 142 gr. 
třaskavé rtuti.

Rozpustí-li se stříbrný dvacetník v 45 gr. kyseliny dusičné, zahřívá-li 
se po té roztok tento s 60 gr. líhu, tu vylučuje se třaskan stříbrnatý č. 
třaskavé stříbro, ježto jest nebezpečnější rtu ti třaskavé.

Třaskavá rtuť i třaskavé stříbro jsou látky nad míru nebezpečné, neboť 
vznímají se již, trou-li se zlehounka mezi dvěma tvrdými těly. Hodí-li se
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jeden centigram třaskavého stříbra na žhavé uhlí, jest slyšeti ránu, jako 
když pistole se vypálí. Pro veliké nebezpečí, s nímž jsou spojeny příprava 
a užívání těchto třaskavých látek, jest nevyhnutelné, aby šetřilo se největší 
pozornosti, když konají se s nimi pokusy.

Třaskan rtuťnatý rozkládá se teplotou 186° a vybuchuje pak nad míru 
mocně. Rozkladem tímto uvolňuje se dusík, kysličník uhelnatý a rtuť. Rtuť 
třaskavá vznímá se snadněji udeřením nežli třením. Tře-li se mezi dvěma 
vyleštěnými deskami mramorovými, nevznímá se. Plyny, ježto se uvolňují 
výbuchem rtuti • třaskavé, mají v okamžiku svého uvolnění ohromnou rozpí
navost, čímž vysvětluje se, proč činí třaskavá rtuť co látka nad jiné trhací. 
Zapálí-li se v hlavni ručničné, roztrhne okamžitě ručnici na místě zápalu 
a nevyhazuje kouli daleko. Rozpínavost plynů, kteréž povstávají vzejmutím 
třaskavé rtuti, jest v té míře znamenitá, že předčí nad střelný prach 15 až 
30kráte.

Poněvadž jest výbuch čisté rtuti třaskavé příliš prudký, míchá se látka 
tato obyčejně s 50°/o salnytru (někdy též se salnytrem a sirou nebo s pra
chem střelným). Smíšenina tato zvlaží se 10 až 15°/0 vody a rozetírá se na 
desce mramorové paličkou z dřeva zimostrázového.

Přes všeliké nebezpečí, jež při užívání třaskanů místo má, sloužívají 
tyto často k strojení dětských hraček. Tak upevňuje se smíšenina třaska
vého stříbra s práškem skelným pomocí klihu mezi dvěma proužky perga
menovými. Trhne-li se těmito proužky ve smyslu protivném, nastává prudká 
rána. Podobně připravují se též třaskavé koule. Něco třaskavé rtuti anebo 
též kaše z beztvárného kostíku, chlórečnanu draselnatého a sirníku antimono
vého dává se do dutých hliněných koulí, načež tyto hlinou se zacpou. Spus- 
tí-li se taková koule na zem, prudce vybuchuje. Proužky papíru, na nichž 
jest s jedné strany klihem něco třaskavé rtuti upevněno, přilepují někdy 
cestující v hostincích na dvéře, aby se probudili okamžitě výbuchem, kterýž 
nastává, když dvéře se otevrou. Pro veliké nebezpečí, s nímž jest spojeno 
užívání takových hraček, bývají v mnohých zemích zapovězeny.

Největšího užívání mají třaskany ve válečnictví, neboť užívá se jich 
k zapalování střelného prachu. Jelikož vyvinuje se vzejmutím třaskavé rtuti, 
kteréž způsobuje se nárazem nebo pichnutím, okamžitě dlouhý plamen, jehož 
vysokou teplotou i dosti nesnadno zápalný (a dosti špatně teplo sdílející) 
uhel se vznímá, proto prach střelný ihned vybuchuje, čímž vymršťuje se 
koule ze střelné zbraně. Druhdy braly se k zapalování prachu střelného 

zápalky, v nichž nalézala se třaskavá rtuť. Zápalka dávala se na ocelový 
komínek, kterýž jest smřrem osy své provrtaný. Yývrt v komínku čili prů- 
palka souvisí s prachovnicí, kdež nacházel se náboj. Spustil-li se kohoutek 
stlačením silného péra, udeřil čepcem svým na zápalku, čímž látka třa-kavá 
v této vzňala se plamenem, kterýž šlehnuv průpalkou, způsobil výbuch 
v prachovnici. U novějších zbraní střelných nachází se třaskavá látka, jíž 
má se prach zapáliti, umístěna v patroně spolu s prachem a se střelou. 
Výbuch třaskavé látky způsobuje se u našich zadovek pohyblivým ,
jenž koncem svým udeří na kraj nebo prostředek patrony, kdež jest umístěna 
třaskavá látka; u pruských jehlovek a francouzských chassepotek způsobuje 
se zapálení patrony jehlou nebo nýtltem, jež do patrony spuštěním péra 
okamžitě se vrážejí.

Dělostřelci už: ali druhdy k zapalování prachu zapalovadla č. stopiny. 
Toto mělo podobu provazu tří- až šestipramenného a bylo z bavlny nebo 
z koudele zpředeno. Aby lépe doutnák takový hořel, namáčel se do roz
toku salnytrového, k němuž bylo něco arabské gummy přimíšeno. Jménem 
týmž vyrozumívaly se trubičky plechové, papírové nebo rákosové, naplněné 
kaší z mouky, salnytru, síry a uhlí. Též užívali dělostřelci lunty nebo
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doutndku. Tímto jménem označovali kousky koudele, napojené roztokem 
dusičnanu nebo octanu olovnatého. Rozličných těchto zapalovadel dalo se
s prospěchem užívati toliko za počasí suchého. Nyní užívají dělostřelci 
zápalek třecích, kteréž mají tu výhodu, že lze jich v každém, i v nepřízni
vém počasí s jistotou užívati. Zápalka třecí sestává z mosazné nebo měděné 
rourky, jejíž hořejší čásť uzavírá v sobě látku třaskavou (obyčejně smíše- 
ninu z chlórečnanu draselnatého a antimonu nebo sirníku antimonového) a 
dolejšek prach střelný. Uvnitř nachází se podlouhlý kovový proužek, jehož 
konec sahá až do třaskavé smíšeniny a předek ohnut v kličku z rourky vy
čnívá. Zápalka třecí dává se do zátravky (zápalné díry u děla), do kličky 
drátové zavěsí se zápalná šňůra a na velení udeří dělostřelec, jeden konec 
šňůry levou rukou držící, pravou na šňůru, čímž drátek v třaskavé smíšenině
rychle se pohne a tato třením tímto se zapálí.

Na místě třaskavé rtuti užívá se velmi často smíšenin chlórečnanu dra
selnatého s látkami hořlavými (antimonem, sirníkem antimonovým, sirou, uhlím
a j. v.). Smíšeniny tyto jsou lacinější a vznímají se též udeřením, třením
nebo bodnutím. Někteří radili, aby užívalo se nitromannitu místo třaskavé 
rtuti, poněvadž nezapaluje se mírným zahřátím nebo třením, vybuchujeť pouze 
udeřením.

Zápalky, jichž druhdy téměř výhradně k zapalování prachu se užívalo, 
mají podobu kloboučků s okrajem zahnutým, a jsou zhotoveny z plechu

měděného. V každém klo
boučku nalézá se něco zá
palné látky, silně stlačené, 
kteráž jest kolečkem pa
pírovým, měděným anebo 
lakou před vlhkostí chrá
něna. Kloboučky vyrážejí se 
z tenkého plechu měděného 
ve zvláštním rážecím stroji 
(viz obr. 170.). K účelu 
tomu vystřihují se z plechu 
měděného úzké, 50 centi
metrů dlouhé pruhy. Tyto 
vypalují se, aby změkly, vál
cují se a udrhnou se čistě, 
načež ještě se vyvářejí v zře
děné kyselině sirkové, čisté 
proužky dávají se pak do 
stroje, kdež vyrážejí se z nich 
vodorovně činícím razítkem 
kloboučky. Pohybuje-li se ra
zítko nazpět, spadávají klo

boučky do zvláštní skříně. Takovýmto strojem zhotoví jeden dělník v průběhu 
desíti hodin asi 30.000 kloboučků. Kloboučky kladou se pak na komínek ručnice, 
aby se poznalo, zdali mají náležité rozměry. Po té otírají se ještě suchými 
dřevěnými pilinami, aby zbavily se oleje na povrchu. Mají-li se kloboučky 
zápalnou látkou naplňovati, kladou se na prkénka, jež mají 100 i více otvorů 
s velikost kloboučků. Zápalná látka skládá se obyčejně z 10 č. chlórečnanu 
draselnatého, 55 č. síry a 3 č. sirníku antimonového. Tyto látky rozmělňují 
se o sobě v jemný prášek a míchají se pak. Smíšenina tato ještě se pro
sívá, aby byla stejnorodnější, což poznává se, má-li všudež týž odstín bledě šedý. 
Mají-li se kloboučky naplňovati, tehdy zasazuje se každé prkénko s kloboučky 
do zvláštní skříně, v jejížto kovovém víku nalézá se právě tolik otvorů, kolik 
jich jest v prkénku. Otvory tyto mají takové rozměry, aby vešlo se do nich

Obr. 170. Stroj k zápalek.
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pouze tolik třaskavé smíšeniny, mnoho-li jí má býti v každé zápalce. Mezi 
víko a prkénko se zápalkami zastrčí se pak deska zvláštní a otvory ve víku 
naplní se zápalnou smíšeninou. Pak vytáhne se deska, čímž spadává prášek 
z každého otvoru do kloboučku, pod ním se nacházejícího. Zápalky přicházejí 
pak ještě do lisu, jednak aby vyrazil se v nich znak továrny, jednak aby 
nabyla zápalná látka náležité hustoty. Posléze povléká se obsah zápalky 
teninkou vrstvou pokostu, anebo pokrývá se kotoučkem papírovým neb mě
děným, načež suší se zápalky po více dní za určité teploty. Posléze čistí se 
ještě na povrchu a zkouší se.

Ohněstrfijslví zabývá se přípravou sloučenin anebo smíšenin třaskavých, 
zápalných a svítivých, jakých třeba účelům válečným anebo k dělání ohňů 
řemeslných čili rozkošných. Toto umění jest velmi staré, neboť zvěstují nám 
dějepiscové, že již v dávnověku byly při různých příležitostech ohně vypalo
vány. Obyčejně má se za to, že sluší nález tento přičísti Číňanům.

Nejstarší smíšeninou ohněstrojnou, o níž nám dějiny vypravují, jest oheň 
řecký (v. str. 462). Zdá se, že vedlo strojení podobných smíšenin znenáhla 
k nálezu střelného prachu.

Ohněstr&jství válečné zabývá se hotovením střelného prachu, látek třas
kavých, zápalných a svítivých, jakýchž užívá se ve válečnictví. My podáme 
na tomto místě složení některých ohněstrojů ve válečnictví užívaných.

K naplňování neb nadívání koulí č. pum zápalných slouží smíšeniny, 
vydávající hořením svým dlouhý plamen a silný žár, jímž dřevo snadno se 
zapaluje. Smíšeniny tyto sestávají z prachu zrněného, moučky prachové, ze 
síry a salnytru. Někdy přidává se též antimonu, aby smíšenina hořela pla
menem skvělejším. Ye Francii strojí se taková smíšenina z 3 č. zrněného 
prachu, 4 č. moučky prachové, 16 č. síry a 4 č. salnytru. Síra se sprvu 
roztopí a do kapalné síry dává se pak smíšenina ostatních tří látek, načež 
leje se směs tato do nádob, kdež ztuhne v látku pevnou, kteráž rozbíjí se 
v kusy náležité velikosti.

Jiná taková smíšenina strojí se roztopením 1 č. loje s 1 č. terpentýnu, 
k nimžto přidává se 3 č. kalafuny, 4 č. síry, 10 č. salnytru a 1 č. antimonu. 
Smíšenina tato leje se do válcovitých pouzder papírových, jimiž naplňují se 
duté střely.

K osvětlování za nočné doby při obléhání pevností slouží koule , 
ježto vyhazují se z moždířů. Koule ty jsou naplněny smíšeninou z 8 č. sal
nytru, 2 č. prachu sirného a 1 č. prášku antimonového Smíšenina tato zavlaží 
se vodou a prosívá se, načež nadívá se jí střela. Zdá se, že bude se uží
vati příště ve válečnictví k týmž účelům světla elektrického a magnesiového.

Na znamení do velikých dálek užívá se též rozličné velikosti.
Tyto sestávají z trubic lepenkových, naplněných těstem hořlavým. Obyčejně 
užívá se smíšeniny z 45 č. salnytru, 10 č. síry, 25 č. moučky prachové a 20 č. 
uhle z dřeva tvrdého. Při nabíjení staví se trubice na železný trn, kolem 
něhož stlačuje se nabíjákem těsto hořlavé, čímž vzniká uvnitř zadné části 
prskounu dutina (duše), kterouž plyny unikati mohou. Hořením smíšeniny 
prachové vyvíjí se velmi mnoho plynu, jenž unikaje velmi rychle otvorem 
v zadné části prskounu, pudí tento tlakem zpátečným do výšky. Prskoun řídí 
se v letu delší holí dřevěnou, ježto jest k němu přidělána. Na předném konci 
prskounu bývá upevněna smíšenina na barevné hvězdy, ježto ihned se objeví, 
jakmile nádivka prskounu shořela. Takovýchto prskounů užívá se v noci k te 
legrafování, neboť mají hvězdy různých barev i rozličný význam.

Při slavnostech, na divadle a jinde vypalují se různé smíšeniny, které 
mají způsobiti hořením svým výjev oku lahodící. Takové látky mívají podlé 
účelu svého i složení velmi rozličné. Smíšeniny tyto nadívají se do pouzder 
papírových rozmanitého tvaru.
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Ohněstroje možná rozeznávati následující: ohně zářivé vysalují hoříce ve
liký počet ohnivých jisk e r; ohně barevné hoří plamenem rozličně sbarveným ; 
prskouny pohybují se v letu a svítí a j. v.

Některé ohněstroje jsou nepohyblivé, jiné opět se pohybují.
Nejdůležitější nepohyblivé ohněstroje jso u : ohně , sestávající

z trubic papírových, naplněných smíšeninou, jež hoří plamenem různě sbarve
ným; petardy, jež jsouce shotoveny z lepenky bývají naplněny větším nebo
menším nábojem prachu ; ohnivé snopy dostávají se z trubice naplněné smí
šeninou zářivou; ohně bengalské a j. v.

Pohyblivé ohně jsou prskouny, výše popsané; dále svíce , ježto
jsou trubice naplněné střídavými vrstvami smíšeniny zářivé a směsi na hvězdy, 
kteráž vyhazuje se malým nábojem prachu; pum y střílí se z moždíře a roz- 
trhávají se ve vzduchu, čímž vylétají z nich různé ohně, na př. barevné hvěz
dičky; slunce ohnivé skládá se z pohyblivého pouzdra, naplněného smíšeninou 
na prskouny, kteréž otáčí se, hoří-li jeho nádivka a j. v.

Smíšeniny, jež slouží k hotovení těchto a podobných ohněstrojů, drží 
v sobě obyčejně vedlé prachu střelného takové látky, jimiž nabývají vlastností 
zvláštních, anebo skládají se z okysličovadla a z látek snadně okysličitelných, 
jež hoří i bez přístupu vzduchu plamenem velmi skvělým.

Ye smíšeninách zářivých nalezáme prášek z uhlí z dříví tvrdého, piliny 
železné, cinkové, antimonové a j. v., kteréž v podobě ohnivých jisker z ohně 
vystupují. Slouží-li smíšenina taková k naplňování prskounů, drží v sobě 
10 č. moučky prachové, 20 č. salnytru, 5 č. síry a 13 č. prášku z uhlí dře
věného ; smíšenina na déšť ohnivý sestává ze 110 č. moučky prachové, 226 č. 
prášku uhelného a ze 159 č. pilin činkových a antimonových.

Některými solemi různých kovů barví se plamen rozličně, pročež slouží 
co přísady k ohňům barevným. Na bílé hvězdičky béře se smíšenina z 82 č. 
salnytru, 10 č. síry, 3 č. moučky prachové a 5 č. realgaru, hvězdičky 
dostávají se ze směsi z 12 č. chlórečnanu draselnatého, 8 č. šťavelanu sod
natého a 3 č. laky v lupkách ; z e l e n é  hvězdičky dává smíšenina 2 č. dusičnanu 
barnatého, 5 č. chlórečnanu barnatého, 1 č. kalomelu a 1 č. laky v lupkách; 
oheň modrý jest složen z 26 č. chlórečnanu draselnatého, 1 č. síry a ze 14 č. 
oxychlóridu mědnatého; oheň fijalový drží v sobě 42 č. chlórečnanu draselna
tého, 28 č. síry, 18 č. dusičnanu strontnatého, 4 č. oxychlóridu mědnatého a 
3 č. kalomelu; oheň ěervený dostává se z 10 č. salnytru, 4 č. síry, 9 č. du
sičnanu strontnatého a z 10 č. prášku antimonového. Veškeré tyto ohně vy
dávají velmi hustý dým, pročež nelze jich užívati v uzavřených místnostech. 
Ohně, které nečadí, dostávají se smíšením laky v lupkách s některým dusič
nanem. Tak hoří krásně červeně smíšenina z 83 č. dusičnanu strontnatého a 
a 17 č. laky v lupkách. Oheň zelený dostává se z 83 č. dusičnanu barnatého 
a 17 č. laky v lupkách.. Aby smíšeniny tyto snadno hořely, mají býti úplně 
suché. Když smíšeniny takové mají se strojiti, třeba, aby prvé jednotlivé 
látky o sobě se rozetíraly v prášek co nejjemnější, načež teprvé rukou se 
míchají.

K strojení ohňů barevných užívá se též pikranu ammonatého. Tak do
stává se ohně žlutého z 50 č. pikranu ammonatého a 50 č. pikranu železna
tého; na oheň zelený béře se 48 č. pikranu ammonatého a 52 č. dusičnanu 
barnatého; oheň červený drží v sobě 54 č. pikranu ammonatého a 46 č. du
sičnanu strontnatého. Jelikož nevydávají ohně tyto zápachu nepříjemného, slouží 
zvláště často na divadlech.

I pomocí líhu lze strojiti velmi pěkně barevné ohně. Smíšenina z 1 č. 
líhu a 3 č. soli kuchyňské hoří plamenem žlutým; zeleně hoří 1 č. líhu s 3 č. 
dusičnanu mědnatého; červený plamen dává 1 č. líhu s 1 č. chloridu stront
natého.
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Střelné neb palné zbrané čili střelby slouží k potírání nebo ničení 
předmětu vzdálenějšího střelou, jíž udílí se náležitá rychlost vybuchující lát
kou třaskavou (střelným prachem, pyroxylinem). Může-li střelbou jednotli
vec zcela pohodlně vládnouti, slově pak střelbou lehkou neb měnou-, vymáhá-li 
tato k obsluze své více mužů, tehdy nazývá se střelbou hrubou neb 
Promluvíme v následujících listech zcela stručně o zařízení a užívání nejdů
ležitějších střeleb obou druhů. Čtenáře své, kteří hledají obšírnějších zpráv 
o tomto předmětě, odkazujeme ke spisu: „Válečnictví polné a vojenství" od 
Em. šl. Mírohorského a j. v. a k článkům setníka Čenského v Naučném slov
níku, kteréž jednají o věcech vojenských, jichž bylo z části na tomto místě 
vděčně užito.

Eučné střelby mají podlé zařízení a účelu svého rozličné názvy. Pěchota 
a myslivci užívají ruěnic č. pušek, jízdě slouží karabiny a bambitky a námoř
nictvu revolvery. Všecky druhy lehké střelby rozeznávají se dále podlé způ
sobu nabíjení v předovky, jež nabíjejí se ústím hlavně, a v , kte
réž nabíjejí se od zadu tak zvanou komorou. Dále rozeznáváme pušky podlé 
toho, jestli duše hlavně jejich hladká, v pušky  s vývrtem hladkým; jestli 
vývrt hlavně opatřen uvnitř šroubovité vinutými zářezy, t. zv. , tehdy
šlovou střelby takové pušky rýhované.

Ve válečnictví užívá se nyní vesměs ručnic, jež nabíjejí se od zadu a 
mají hlaveň rýhovanou. Zadovky poskytují velikých výhod u porovnání s pře- 
dovkami. Pušky tyto nabíjejí se mnohem rychleji a snadněji, nechť jest po
stavení vojákovo jakékoliv, pročež tno|no jimi vystřeliti touže dobou až šest
kráte rychleji nežli předovkami. Rány ze zadovék mají velikou jistotu, po
něvadž užívá se stejného náboje, v pevném pouzdře uzavřeného, a mimo to čistí 
se ručnice tyto snadněji nežli předovky, pročež došly pro tyto a jiné výhody 
všeobecného oblíbení u všech mocností, jež mají stálá vojska.

Veškeré zadovky jsou opatřeny rýhovanými hlavněmi. Pušky rýhované 
jsou známy již z r. 1498. V XVH. věku užívali jich polští střelci ve válkách. 
Teprv v tomto století užívání jich zobecnělo. Výhoda těchto střeleb záleží v ná
sledujícím: Střela puzena jsouc silou prachu, nucena jest pohybovati se ve 
vinutých zářezech v duši hlavně, čímž udílí se jí pohyb takový, že otáčí 
se v letu kolem podélné osy své a setrvává v původním směru, nabývajíc 
takto větší pravidelnosti ve své dráze. Dokud sloužily ve vojště předovky, 
bylo nutno, aby užívalo se takových střel, kteréž snadno dají se nabíjeti a 
přece vtlačují se po výstřelu do jednotlivých rýh v duši hlavně, roztáhnuty 
byvše plyny prachovými. Aby toho se docílilo, přestalo se užívati kulatých 
střel a na místo těchto nastoupily střely nebo koule špi
čaté. Na obr. 171. vidíme v průřezu takovou střelu, jejížto 
tvar vymyslil belgický kapitán Minié. Ručnice nabíjí se ta 
kovouto zašpičatělou střelou velmi snadno, a tato leží v duši 
hlavně s počátku volně; teprv v té chvíli, když spouští se 
rána, zaráží se do dutiny v zadné části koule železná zátka 
(rozhon) a rozšiřuje kouli, čímž tato zaráží se do rýh v duši.

Ruská střela dle Miniého má ráž 14-8 millim. a váží 34 gr.
Takové střely, jako právě popsaná, kteréž, plyny prachovými 
roztaženy byvše, do rýh duše se zarážejí, šlovou střely ěk- 
spansivné čili rozprostranivé s rozhonem. Angličan Pritchett 
užívá pro pušku, enfieldka (dle angl. města Enfieldu) nazva
nou, úplně hladké střely, ježto jest opatřena lehkým rozho
nem ze dřeva zimostrázového (viz obr. 172.). Poněvadž měly 
střely s rozhonem mnohé nedostatky, nahradily se střelami 
rozprostranivými bez rozhonu, opatřenými z dola dutinami podoby rozmanité. 
Na obraze 173. vidí se taková střela bez rozhonu, jaké užívalo vojsko hes- 
senské. Střela tato jest zdola opatřena dutinou, mající v průřezu podobu

Obr, 171. Střela 
Miníé-ho v pravé 

velikosti.



Obr. 173. Expansivná 
střela Ploenniesova.

Obr. 175. Novější střela 
francouzská.

Obr. 172. Střela 
enfieldky.

Obr 174. Nesslerova 
střela expansivná.

prostranivá střela Podewilsova, jaké užívalo se v Bavorsku. Střela tato nabíjela 
se do zdokonalené pušky, opatřené v zadu zvláštním závorem, jehož osnova 
pochází od plukovníka Podewilsa. Závor tento (viz obr. 177.) záleží z oby
čejného koncového šroubu, jenž jest poněkud prodloužen a ve své podélné 
ose prolomen. U obyčejných perkussných pušek zapaluje se náboj prachu se

Obr 177. Bavorský závor Podewilsův,Expansivná střela bavorská. Bavorská střela zápalná.

strany, jinak stává se při pušce Podewilsově, kdež zapaluje se prach ve směru 
osy hlavňové, čímž stává se účinek prachu pravidelnější. Někdy naplňují se 
střely prachem, aby vybuchovaly narážejíce na pevný předmět. Taková střela 
vidí se na obr. 178.

hvězdovitou, do níž vnikají plyny prachové, čímž střela se rozprostraňuje, jsouc 
jinak dosti pevná, aby odolati mohla tlaku zevnějšímu. Ve Francii byla za
vedena střela Nesslerova (viz obr. 174.), opatřená dutinou, ježto ústí se do 
jehlance trojhranného. Stěny této dutiny snášejí dosti veliký tlak zevnější, 
přece však snadno povolují síle prachu, ježto roztahuje střelu na třech místech 
dutiny, kde jsou stěny nejtenší. Nessler později střelu tuto opravil, čímž stala 
se podobnější střele hessenské (viz obr. 175.) Na obr. 176. vidí se roz-
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V rakouském vojště užívalo se jednoho času k dosažení téhož účelu stla
čitelných č. kompressivných střel, jichž tvar vymyslil Lorentz. Na Lorentzově
(viz obr. 179.) střele spatřují se dva hluboké kruhovité zářezy, kteréž po 
výstřelu značně se zúžují, čímž střela vtlačuje se do rýh 
v hlavni. Ye Švýcarsku dosáhli téhož účelu, užívajíce střel obr' 181 
(viz obr. 180.), jichž délka obnáší 2 '/2 až 3 ráže (kali
bry), ježto rovná se v novějších puškách pouze 10 milli-

Obr. 180. Švýcarské střely pro štuce,Obr. 179. Rakouská 
střela stlačitelná.

metrům. Užije-li se dlouhé střely v pušce o malé ráži a 
vezme-li se silnější náboj, tehdy stlačuje se střela po vy
pálení rány snadno do rýh, čímž udílí se jí jistějšího 
směru a mimo to překonává střela delší i lépe odpor 
vzduchu.

Zadovky nejsou nálezem doby novější, jak by se snad 
mnohému k prvému pohledu zdálo, neboť již před dvěma 
stoletími obírali se důmyslní puškaři myšlénkou, kterak by 
střelné zbraně daly ze zadu se nabíjeti. Skutečně zacho
valy se z té doby některé zadovky, jež podávají svědectví 
o dovednosti tehdejších puskařův. V Basileji chovají há- 
kovnici z r. 1614, jež má již dosti dokonalý závor pra- 
chovnice, upomínající poněkud na nynější soustavy zadovek. 
V prvé polovici XVII. věku zhotovili ve vídeňské zbrojnici 
zadovku mnohohlavňovou, puška varhanová zvanou, ze které 
mohlo se vypáliti najednou padesáte ran. Po celé minulé 
století pozapomnělo se na podobné pokusy, až veliký vá
lečník Napoleon I. myšlénky té znovu se uchopiv, vypsal 
cenu na zhotovení zadovky pro pěchotu. O cenu vypsanou 
ucházel se již r. 1809 pařížský puškař Pauly, předloživ 
pušku, jež dala se zadem nabíjeti. Zadovka Pauly-ho ne
mohla býti však ve vojště zavedena, ano se jí nedostá
valo úpravy perkussné, jež počala tehdy na puškách se 
zaváděti. Po Pauly-m vystoupili s dokonalejšími nálezy 
Robert a Lefaucheux. Zadovka Lefaucheux-ova došla oblí
bení co zbraň lovecká; dle téže soustavy byly upraveny 
revolvery pro francouzské námořnictvo.

Teprv zadovka, jejíž osnovu vymyslil J. N. Dreyse, 
vyučenec Pauly-ho, r. 1827 nejlépe vyhověla všem poža
davkům. Náboj dreysovky (v. obr. 181.) zapaluje se, vrazí-li 
se do něho špičatá jehla, pročež nazývají se pušky této 
soustavy obecně též jehlovkami. Podstatná čásť pušky 
Dreyse-ovy jest zámek, s hlavní spojený. Tento skládá sě 
ze tří železných do sebe zastrčených trubic čili pochev, 
z nichž svrchná zašroubována j e s t ' do konce hlavně. Na 
hořejší straně má podlouhlý výřez, jímž prochází klika

J a h n o v u  Kronika práce. Díl IV.

Jehlovka čili droysovka 
pro střelce.
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v kouli končící. Klika spojena jest s druhou, tak zvanou 
Klikou lze otáčeti komoru kolem osy i po délce její. V dutině druhé pochvy 
č. komory vězí třetí železná trubice, kteráž sice sama o sobě otáčeti se ne
může, za to ale jsouc s pochvou klikovou pevně spojena, netoliko na všech 
její pohybech podílu bráti nucena jest, nýbrž i samostatně sem i tam v ob- 
mezené míře postrkovati se může. Tato třetí trubice č. zámeček chová v sobě 
jehlu zápalnou i s ostatními součástkami jejími, ze jména pouzdro na jehlu 
(jehelník) a spruhu. Jehla zápalná jest ostře zašpičatělá a tak tlustá, jako 
silný drát k pletení. Jehlovka nabíjí se v ten způsob, že otočí se klikou, 
čímž otevírá se zadný konec hlavně; na to vstrčí se do hlavně patrona čili 
nábojnice. Když vstrčen byl náboj, uzavře se hlaveň, otočí-li se klikou v opáč- 
ném směru nežli prvé. Byla-li jehla uvedena do pravé své polohy, třeba 
stiskouti spoušť, aby tlakem spruhy jehla do nábojnice vnikla a zde zápal 
znítila, čímž i prach se vzejme. Obraz 182. znázorňuje zámek po vystřelení 
rány. Má-li se nabiti jehlovka opět, stiskne se stonek vyčnívající kolmo na

konci zámku. Tak zatlačí se zvláštním přístrojkem zavíracím jehla do jehel- 
níku a jehelník do zadné části pochvy (spružníku), čímž napnuté péro opět
se stlačí. Pak následuje výše již popsaný pohyb klikou, aby hlaveň se ote
vřití a nová nábojnice do ní vložiti mohla.

Aby mohlo se užívati střelného prachu k účelům válečným, naplňuje se 
do pouzder papírových neb kovových, kteréžto obyčejně nábojnicemi šlovou.

Nábojnice mají podobu kratších nebo delších válečků. Oby
čejně spojuje se nábojnice prachem nabitá ihned s olověnou 
koulí, čímž dostává se tak zvané patrony. Za nálezce pa
trony má se obyčejně švédský král Gustav Adolf.

Na obraze 183. vidí se svrchná čásť patrony, ustanovené 
pro jehlovky. Patrona tato skládá se z podlouhlé olověné
koule podoby žaludovité, ježto váží 31 gm. Koule tato sedí
v mističce krátkého válečku z lisovaného papíru. Váleček 
povstane navíjením asi 90 centimetrů dlouhého pruhu papíru 
po šířce. Tlakem šroubového lisu obdrží se váleček, jaký 
na obr. 183. viděti lze. Váleček tento má na hořejším konci 
kuželovité prohlubené lože čili mističku pro žalud a na do
lejším konci jeho jest mělká dutina válcovité podoby, tak zvané 

zápaliště. Váleček objímá střelu kolem a má ten účel, aby 
uvedl ji v otáčení kolem delší osy její v ten způsob, že vtlačí 

se mezi ni a stěny hlavně. Při druhém lisování naplní se zápaliště zápalem 
neb zápalnou pilulkou, kteráž má podobu koláčku anebo nízkého válečku. 
Zápal nebo zápalné pilulky hotoví se ze smíšeniny sirníku antimonového (30 %), 
chlórečnanu draselnatého (60%), uhlí (7—5%) a síry (3—5%)• Smíšenina 
tato navlhčí se málem vody nebo lihem a maže se pak do malých otvorů ko* 
vóvé desky, provrtané na způsob síta, čímž obdrží zápal podobu nízkých vá-

Obr. 183. Střela 
dreysovky se 

zápalem.
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lečků, kteréž jsou tak veliké jako dutina zápaliště vespod papírové mističky 
na obr. 183. Žalud s mističkou vězí v hořejší části papírového pouzdra čili 
nábojnice, jejíž dolejší čásť vyplněna jest 4'5 gr. prachu. Po té skroutí se 
otevřené konce nábojnice nad koulí, načež celá nábojnice ještě tukem se na
tírá. Na obr. 184. a 185. vidí se zápaliště po výstřelu. Odporem ve vzduchu 
schlípí se předný kraj, jakmile střela z ústí ručnice vyšla. Aby se oddělila 
střela ihned po výstřelu od zápaliště, tedy opatřuje se toto čtyřmi zářezy, 
o jichž účelu možná se přesvědčiti z obr. 185. Právě popsaná patrona je- 
hlovky slově též patronou jednotnou, jelikož uzavírá v témž pouzdru prach,
zápal a střelu.

Pruské jehlovky okázaly se býti zbraní výbornou. Vítězné úspěchy Pru
sův, jakéž docíleny byly ve válce proti Dánsku r. 1864 a ve válce rakousko- 
pruské r. 1866, přičítají se na mnoze výtečným vlastnostem této zbraně, ja 
kými vyznamenávala se nad zbraněmi nepřátel poražených. Po roce 1866 do
šly výhody, které zadovky poskytují, úplného uznání u 
všech přednějších mocností a s zimničným téměř cbvatem 
konaly se všudež zkoušky s puškami takovými, sestroje
nými od různých nálezců více nebo méně důmyslně. Tak 
stalo se v krátké době, že čelnější mocnosti zásobily se 
zadovkami přerůzných soustav, o jichž prospěšnosti a 
výhodách jsou vysloveny od znalců náhledy zhusta velmi 
sporné.

V Rakousku užívalo se před zavedením zadovek 
výhradně ručnic s návazným  čili perkussným zámkem 
(pušky perkussné) a kohoutkem na zápalku (kapsuli), 
pročež též kapslovkami slouly. Příčinu k nalezení a
užívání ručnic se zámkem náražným zavdal chlóreč- 
nan draselnatý, objevený ve Francii ku konci minu
lého věku Bertholletem. Chlórečnan draselnatý, smí
šený s uhlím, se sirou, sirníkem antimonovým, s bez- 
tvárným kostíkem a j. v., vybuchuje udeřením anebo 
nárazem přesnadno, čímž uvolňuje se dosti vysoké teplo 
(viz str. 445), kterýmž střelný prach snadno se zapaluje, obr. im. a ws. zápaiišts 

Účinek zámku náražného záleží v následujícím: Kladivo ?0 VJÍStrelu-
(kohoutek) spustí se stlačením silného péra a udeří čep
cem svým na zápalku, ježto jest nastrčena na ocelovém , kterýž smě
rem osy své provrtán jest, čímž třaskavá látka v zápalce se vzejme. Vývrt 
v komínku čili průpalka  souvisí s prachovn kdež nalézá se náboj, jenž za
paluje se jiskrami, ježto ze zápalky průpalkou dovnitř hlavně srší. Tyto 
ručnice nabíjely se předkem.

Staré ručné střelby (hákovnice, ručnice, ručné píšťaly) zapalovaly se 
z ruky doutnákem, jenž přiblížil se k pánvičce prachem naplněné a zátravkou 
s nábojem spojené. V prvé polovici XV. věku opatřovaly se již lehčí pušky zámkem 
luntovým (drakem). Tento sestával z pohyblivého kohoutku, spojeného s dout
nákem a ze spouště, kteráž palcem se zdvihala, čímž doutnák na zátravku 
spadával. Takové pušky byly ještě v třicetileté válce velice rozšířeny. Později 
(r. 1570) byl zaveden zámek kolový. Tento sestával z ozubeného ocelového 
kolečka, kteréž natahovalo se zvláštním klíčkem, načež se spouštělo, čímž po
čalo se velmi rychle otáčeti. Současně přitlačil se k tomuto kolečku kohoutek, 
v němž byl kousek kyzu železného nebo též pazourku upevněný. Třením ko
lečka o kyz křesaly se jiskry, jimiž prach na pánvičce se zapaloval. Ku 
konci XVII. stol. byly oba tyto druhy zámků vytlačeny z užívání francouz
ským zámkem kamenným (křesacím), jenž v nejdůležitějších rysech svých po
dobá se již zámkům nyní užívaným. V kohoutku tohoto zámku nalézal se 
křemen; víčko pánvice bylo opatřeno zvláštní násadkou ocelovou, t. zv.

62*
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Obr. 186 Lefaucheux-ovka otevřená k nabíjení.

terií. Spustil-li se kohoutek, udeřil na ba
terii, čímž křesaly se jiskry, kteréž prach 
zapalovaly. Teprv ku konci minulého sto
letí dala se tomuto zámku, zvláště pak 
kohoutku, taková úprava, jaká shledává se 
ještě nyní při puškách. Ve čtvrtém desíti
letí tohoto věku došly pušky se zámkem 
náražným rozšíření všeobecného.

Má-li zadovka býti zbraní k užívání 
ve válce způsobilou, třeba, aby zadná čásť 
zámku jejího dala se úplně těsně uzavřití, 
a nedovolovala ucházeti plynům prachovým. 
Jehlovka tomuto požadavku úplnou měrou 
nevyhovuje. Již na počátku tohoto století 
sestrojil francouzský továrník Lefaucheux 
(čti: Lefošé) pušku mysliveckou k nabíjení 
zadem, v níž docílí se těsný závor měděnou 
nábojnicí. Pušku Lefaucheux-ovu znázor
ňuje obr. 186. Hlaveň lefaucheuxovky dá 
se otáčeti ve zvláštní stěžej ce ústím dolů. 
Tak otevírá se v zadu duše, čímž možná 
ručnici nabiti. Má-li se ručnice tato nabíjeti, 
otočí se páka a s levé strany na právo, tak 
postaví se čípek b na přič, opouštěje oba 
háčky c, hlaveň sklopí se pak kolem osy e, 
patrony zastrčí se při / / ,  načež zdvihnou 
se hlavně do prvotné své polohy. Tu stla
čuje se zoubkem d  čípek b a spolu s tímto 
i páka a na levo a tlakem palce pravé 
ruky pošoupne se páka a, aby se vice ne
hýbala, čímž octne se čípek b mezi háčky c, 
načež jest puška k střílení připravena.

Ňa obr. 187. vidí se patrony lefau
cheuxovky, jak vyhlížejí s předu a v kol
mém průřezu. Nábojnice sestává z tenké 
lepenky a jest uzavřena na jednom konci 
nízkým, dutým válečkem z mosazného 
plechu, v němž upevněna jest zápalka, nad 
níž umístěn jest zápalník v podobě mo
sazného nýtku. Uhodí-li kladivo na tento 
nýtek, tedy vráží se dolejší konec jeho 
do zápalky, čímž výbuch prachu se způ
sobuje. Váha prachu obnáší 1i6— V, váhy 
broků.

Hlavně lefaucheuxovky přiléhají v zadu 
velmi těsně k předné straně hlaviště pažby. 
Po ráně roztahuje se měděná nábojnice, 
čímž zabraňuje se ucházeti plynům pra
chovým touto stranou pušky. Otevře-li 
se puška opět k nabíjení, vytáhnou se ná
bojnice prázné za nýtek z hlavně. Pušky 
lovecké podlé soustavy Lefaucheux-ovy 
mají různou ráž, pročež slouží k nabíjení 
jich i rozličné patrony. Na mosazném dně 
patron jsou vytlačena čísla, jdoucí po-
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stupně od 1 do 28. čím větší číslo patrona má, tím menší jest ráž pušky, 
kteráž má se jí nabíjeti. Lefaucheuxovky vyznamenávají se svým jednodu
chým zařízením a velikou trvanlivostí, majíce dále i té výhody nad jiné pušky 
myslivecké, že dovolují užívání patron jednotných, v témž pouzdře zápalku, 
prach a broky obsahujících.

Nové soustavy zadovek užívají vesměs kovových nábojnic k těsnému uza
vření plynů prachových.

Při zavádění zadovek v Rakousku hledělo se sprvu k tomu, aby se 
přijala taková soustava, dle níž daly by se snadno staré pušky perkussné pře- 
dělati na zadovky. Dle zkoušek, s rozličnými zadovkami předsevzatých, vyho
vovala nejlépe soustava vídeňského továrníka Františka Wánzla, pročež byly 
dle této od r. 1867 veškeré předovky na zadovky předělány. Pro sešlost 
kapslovek, od r. 1857 ve vojště užívaných, uzavřeloť se arciť, aby venclovky, 
jakž tyto Wánzlem předělané předovky též se nazývaly, zůstaly jenom zbraní 
zatímnou, ana přijata byla též soustava puškáře J. Werndla, mající vrch nade 
všemi, v Rakousku zkoušenými soustavami, pročež ozbrojuje se nyní veškeré 
vojsko Rakouské nově zhotovenými verndlo, a venclovky vycházejí z uží
vání tou měrou, v které verndlovky znenáhla zhotovené do ní přicházejí.

K nejdůležitějším dílům vendovky náleží závor. Tento skládá se z pouzdra 
závoru, ježto jest vlastně koncem hlavně. Pouzdro závoru slouží ostatním čás
tem za podkladek. Na předné části pouzdra jest kloubová násadka (příko- 
vek), v níž kolmo k směru osy hlavně šroubový závit se nalézá k tomu účelu, 
aby do něho se zašrouboval kloubový hřidélek hh (viz obr. 188). Za násad
kou jest vydlabáno pouzdro závoru, do tohoto přiléhá těsně poklop závorový. 
Poklop skládá se ze dvou kloubových závěsků, dírkami pro hřidélek opatře-

Obr. 188, Venclovka.

ných, jimiž poklop k pouzdru se připevňuje, pak z kliky i, kteráž slouží k po
hybování poklopu vzhůru a dolů. Levý kloubový závěsek má podobu srdco- 
vitou a spočívá na péru poklopu závorového. Toto připevňuje se na konci 
očepkem k pouzdru závorovému šroubem. Raménko péra jest pružné a po
hyblivé, přiléhá těsně na levý kloubový závěsek poklopu a takto přiměřeným 
tlakem působí, když poklop klikou se zdvihá nebo spouští. V šikmém směru 
u kliky počínajíce vidíme v poklopu podlouhlý vývrt pro jenž to
muto slouží za lůžko. Zápalník jest ocelový válec, na konci dvěma brada- 
vicema k tomu účelu opatřený, aby nemohl se otáčeti volně uvnitř vývrtu.
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Dříve nežli se vloží zápalník do vývrtu, spustí se do jícnu závitková spruha; 
potom připevní se zápalník dutým šroubem do vývrtu. Poklop opatřen jest 
také zavěráčkem k, malounkým to nýtkem, kterýž bezděčnému vystřelení rány 
zabraňuje, a vlečkou čili smykáčkem, kterýž k ořechu připevněn jest a tudíž 
vlastně již čásť zámku tvoří. Konečně spatřujeme na levé straně pouzdra 
vedlé péra poklopového vytahováček, jehož účelem jest prázné nábojnice po 
výstřelu z hlavně vytahovati, což stává se tehdy, když poklop po výstřelu se 
otvírá, aby nová patrona nabiti se mohla. Venclovka váží 4-25 kilogr., střela 
váží 29-92 gramů a jest 21*22 mm. dlouhá; náboj prachu váží 4'4 gramů; 
73 patron váží 3 kilogr. Hlaveň venclovky jest zhotovena z lité oceli; máť 
délku 884‘4 mm.; ráž duše obnáší 14 mm. V duši nalézají se 4 rýhy 5'5mm. 
široké a 018  mm. hluboké, jež vykonávají v délce 2*107 métrů jednu celou 
otočku. Ostatní částky venclovky jsou je š tě : pažba, zámek, hledítko, bodák, 
kování a vytěrák.

Náboj venclovky skládá se z měděné nábojnice, v níž nejdoleji umístěna 
jest zápalná látka, na této prach a na tomto kulka olověná, na polo z ná
bojnice vyčnívající. Zápalník venclovky vráží, spustí-li se kohoutek, v kraj 
dna patrony, pročež šlovou patrony venclovky nábojem se zápalem krajným
na rozdíl od oněch patron, jež zapalují se středem dna a tudíž nábojem se
zápalem, středným šlovou; takové patrony mají verndlovky a krnkovky.

Na obr. 189. a 190. vidíme náboj se zápalem , jaký sestrojil
anglický plukovník Boxer k nabíjení zadovek dle soustavy Sniderovy zaříze-

zených. Sniderovky povstaly v Anglii podobným způso
bem jako venclovky v Rakousku; předělaly se totiž 
staré předovky enfieldské na zadovky dle soustavy 
Sniderovy. Patrona Boxerova (viz obr. 190.) zapaluje 
se ve středu své spodné plochy okrouhlé, kdež na
lézá se v malém otvoru zápalka h Uvnitř zápalky 
jest ploské, v několik ostrých hran vybíhající tě 
líčko mosazné / , t. zv. , kteréž jest tvrdým
podkladem při narážení zápalníku na zápalku, aby 
třaskavá látka, na dně zápalky umístěná, vzejmouti se 
mohla. Nábojnice jest zhotovena z tenkého mosazného 
plechu; prach vyplňuje nábojnici tuto skoro celou, 
jediné shora jest přikryt bavlnou jíž zabraňuje se 
rozsypání prachu. Koule čili střela aa nachází se na 
konci patrony. Kolem válcovité zevnější plochy její 
jde pět zářezů, do nichž vtlačena mosazná náboj
nice, čímž obě pevně souvisí. Koule aa jest zdola
vyhloubena a v dutině její nalézá se hliněný rozhon. 

Ye špičce její jest válcovitá díra, v níž jest zaražen kolík dřevěný b; nn jest 
papírová čepička.

Nové ručnice rakouské jsou zhotoveny vesměs dle soustavy , kterou vy
myslil Holub, rodilý Čech, zaměstnaný v továrně J. Werndla ve Štýru, v arci- 
knížectví Rakouském nad Enží. Soustava Holubova, již záhy továrník Werndl 
za vlastní přijal, má nad ostatní tu výhodu, že ručnice, dle ní zhotovené, jsou 
velmi jednoduché, dávají ránu jistou a jsou poměrně dosti laciné. Z vernd
lovky může cvičený střelec vypáliti 20 až 22 ran za minutu. Tato nová ručnice 
má nad venclovku následující výhody: Její poklop lze velmi snadno otevřití 
a zavřití. Poklop tento nezdvihá se od zadu ku předu jako u venclovek, ný
brž mnohem pohodlněji s levé ku pravé straně palcem pravé ruky. Dále zá
leží výhoda této ručnice i v tom, že s ní naučí se zacházeti i méně cvičený 
střelec v krátké době s dosti velkou-jistotou. Yerndlovka jest opatřena plo
chým bodákem, šavli podobným, kterýž slově jatagan. Náboj verndlovky vy
myslil c. kr. dílovedoucí Wilburger. Skládáť se tento z rourky tombakové

Obr. 189. a 190. Patrona 
Boxerova se zápalem středným.



(z 93% mědi a 7%  činku), mající na dně uvnitř prohlubeň koflíčkovitou pro 
zápalku, zápalníček zvanou. Zápalníček naplňuje se zápalnou látkou, pak
vsejpá se 4'75 gramů prachu do rourky a na prach vtěsnává se kulka. Na místě 
patrony Wilburgerovy byla v novější době přijata patrona, již sestrojil vídeň
ský továrník Roth. Tombaková nábojnice této patrony má ve dně zvonkovitou 
dutinu, v níž jest zasazena zápalka z měděného plechu. Do zápalky jest vlo
žena zápalná pilulka. Verndlovka váží 4-48 kilogr, ráž její rovna se 11 mm., 
střela (22 86— 23 mm. dlouhá) váží 2028 gramů, 93 patron váží 3 kilogr. Hla
veň verndlovky má 6 rýh 3 84 mm. širokých a 018  mm. hlubokých, jež vy
konávají ve vzdálenosti 2T07 métrů jednu celou otočku.

V Rusku byla v nejnovější době přijata soustava puškáře Sylvestra 
Krnky (nar. 31. prosince 1825 ve Velkém Boru blíže Horažďovic). 
podobají se pro jednoduché zařízení své nemálo verndlovkám. Velmi jedno
duchý a nad míru důmyslně zařízený závor krnkovky skládá se z pouzdra 
zamykacího a poklopu. Pouzdro jest vrchnou svou částí k hlavni přišroubováno. 
Poklop, jímž se zavírá pouzdro úplně, otáčí se volně kolem šroubu, na němž jest 
zasázen. V poklopu nalézá se zápalník, jenž vrazí koncem svým na zápalnou 
látku patrony, spustí-li se kladívko, čímž prach se vzejme. Na poklopu 
připevněn jest vytahováček, který po výstřelu a po opětném otevření poklopu 
práznou nábojnici bez dalšího přičinění sám z komory vyhazuje. Krnkovky 
jsou též v černé Hoře zavedeny. Vedlé krnkovky užívá Rusko též zadovky 
dle zlepšené soustavy Berdanovy, kteráž povstala zdokonalením dreysovek a 
chassepotek.

Ve Francii byla zavedena r. 1867 soustava Chassepot-ova (čti: Šaspó). 
Chassepot spravoval se při sestrojování svých pušek podlé vzoru pruských jehlo- 
vek, jejichž vnitřné zařízení velice zjednodušil, nahradiv r. 1858 zápalnou jehlu 
zvláštním nýtkem se zápalem kapslovým. Kapsle, užívané v chassepotkdch, jsou 
naplněny třaskavým stříbrem. V téže době, ve které vypálí se z pruské jehlovky 
3 rány, lze vystřeliti ze chassepotky 4 rány. Náboj chassepotky drží v sobě 
5'5 gramů prachu a olověnou kouli, vážící 24'5 gramů. Patrona chasse
potky sestává z pouzdra papírového, mušelínem hedbávným potaženého, v je- 
hožto dně jest zasazena zápalka. Kulka jest podlouhlá. Chassepotka má 
menší ráž nežli pruská jehlovka, dá se v zadu kroužkem kaučukovým úplně 
těsně uzavřití, a nabíjí se rychleji a pohodlněji. Jehlovkou nedá se stříleti 
do vzdálenosti větší 600 métrů, kdežto chassepotka donáší velmi jistě i na 
vzdálenost 1200 métrů. Francouzská pěchota dorážela svými chassepotkami 
r. 1870 na Němce často již z takové vzdálenosti, že tito nebyli ještě s to 
užiti s prospěchem, svých zbraní.

V Anglii zvítězila soustava Sniderova, zlepšená plukovníkem Boxerem, 
správcem král. angl. ústavu pro vyskoumání nálezův. Dle soustavy této byly 
předělány staré rýhované enlieldky na zadovky. Závor sniderovky pohybuje 
se podobně víku na tabatěrce s levé strany na právo. Osa závoru nalézá se 
po straně, jsouc rovnoběžná s hlavní. Sniderovek užívají též Turci a Hol- 
lancfané.

Ve všech větších státech evropských užívá se ještě starších pušek p ře 
dělaných na zadovky. Vedlé těchto zavádějí se znenáhla ve vojscích i zadovky 
zcela nové, dle různých soustav zhotovené.

Všecky nové zadovky mají menší ráž nežli starší předovky, blížíce se 
tak zvané ráži nejmenší 10‘5 až 11 millimetrové. Patrony užívají kovové 
(mosazné neb měděné). Nabíjení docílí se dvěma až třemi jednoduchými po
hyby. Nové pušky váží 4% — 5 kilogramů; váha náboje má se k váze střely 
(20—30 gramů) jako 1 : 5.

V Německu byly dříve ozbrojeny jednotlivé státy puškami různých sou
stav. Nyni jest pouze vojsko bavorské ozbrojeno puškami dle soustavy Wer- 
derovy (zdokonalené soustavy Peabody-ho), kdežto Prusko a ostatní státy ně
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mecké užívají zdokonalené jehlovky, ozbrojujíce se znenáhla zadovkami no
vými dle zlepšené soustavy Mauserovy. Ukořistěných francouzských chassepo- 
tek užívá prozatím jízda.

Francie zdokonaluje své chassepotky, aby mohla zavěsti patrony kovové.
V Hollandsku jest zavedena též soustava Beaumontova; obě posledně jmeno
vané soustavy vznikly zlepšením dreysovky a chassepotky.

Anglie zavedla výborné pušky Henry-Martini-ho, zdokonalené dle sou
stavy Peabody-ho.

Mocnosti Skandinávské a Španělsko jsou ozbrojeny puškou Remingto- 
novou a Itálie zásobila se zadovkami Vetterli-ho. Belgie ozbrojila se puškou 
Albini-Brándlinovou.

Cvičený střelec může vypálit ze zadovky v jedné minutě 12—20 ran. Až 
do vzdálenosti 300 métrů jest dráha střely téměř přímá, ne přesahujíc výšku 
muže. Proti jednotlivcům možná užiti zadovek i na vzdálenost 500 métrů, 
proti celým tlupám konají dobrou službu i ve vzdálenosti 1600 métrů. Shle
dalo se, že mohou usmrtiti i ve vzdálenosti 2000 métrů.

Veškeré právě popsané zadovky třeba po vystřelení znovu nabíjeti čer
stvými patronami, kteréž vloží se rukou do zadné části duše. Jinak jest 
při opaJcovačce sestrojené Amerikánem Spencerem, kteráž nabíjí se po vy
střelení novou patronou, ježto do hlavně se vsouvá ze zvláštní zásobárny, 
jakmile se závor otevře, ana nábojnice prázná touže dobou vytahováčkem 
z hlavně se vyhazuje. Zásobárna má podobu roury, ježto jest vložena do 
hlaviště a jest naplněna 7 patronami, kteréž přitlačují se perem ocelovým 
k závoru. Z pušky takové lze rychle po sobě sedm ran vypáliti. Henry-ho 
„opakovačka" jest poněkud jinak zařízena. Rourovitá zásobárna jest při
pevněna pod hlavní. Patrony vystupují zadkem ze zásobárny a zdvihají 
se vzadu za hlaveň, načež teprv vsouvají se do ní závorem. V četnic
kém sboru rakouském jest zavedena opakovači zadovka opa
třená pod hlavní mosaznou rourovitou zásobárnou, v níž jest uloženo šest 
patron se zápalem středným. Puška Fruwirthova může se nabíjeti též zadem 
jednou patronou podobně jako jiné zadovky. Ye Švýcarském vojsku jest za
vedena opakovačka Vetterli-ho, z níž lze rychle po sobě vypáliti 13 ran. Ráž 
této pušky obnáší 11 mm. Mimo pušku Vetterli-ho užívají ve Švýcarsku 
ještě zadovek dle soustavy Peabody-ho a Milbanka, ježto mají ráž 10'5 mm. 
Soustavy obou posléze jmenovaných opakovaček vznikly zdokonalením pušky 
Henry-ho.

Má-li se stříleti do menší vzdálenosti, tedy jsou těžké pušky vojenské 
zbraněmi nepohodlnými. V případě tomto sloužily druhdy a bam
bitky č.pistole s jednou neb s několika hlavněmi. Nyní užívá se k témuž 
účelu krátkých a lehkých střeleb, t. zv. revolverů č. bambitek ma
jících toliko jednu hlaveň, z níž možno vypáliti v krátkém čase šest i více 
ran, k čemuž není jiného třeba nežli natahování a spouštění kohoutku. Střelby 
tyto jsou tolikéž zařízeny k nabíjení zadem. Nález revolveru učinil americký 
plukovník Colt. Nyní užívá se zhusta revolveru, zařízeného dle soustavy Le- 
faucheux-ovy (viz obr. 191.), kterýž má nad revolver Coltův výhodu, že na
bíjí se úplnou patronou. Takovou patronu znázorňuje obr. 192. Jinak sou
hlasí tato střelba se zařízením Coltova revolveru.

U každého revolveru jest zadek pohyblivý, hlaveň zůstává nepohnuta.
V zadné, pohyblivé části jest 6 otvorů v kruhu seřaděných a s osou hlavně 
rovnoběžných (t, zv. nabíjecí komory). Otevře-li se v zadu víko, nabíjí se jedno
tlivé otvory v ten způsob, že vsouvají se patrony pravou rukou do komor, 
kdežto levou válec se otáčí. Když jest válec nabit, zavrou se komory 
víkem vypuklým, proti němuž nalézá se kohoutek. Při otáčení přiléhá vždy 
jedna komora nabitá těsně k hlavni. Když po vypálené ráně kohoutek se 
natahuje, pošoupne se pohybem tímto současně nová komora nabitá k hlavni,
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kterýmžto způsobem možná každou vteřinu novou ránu dáti. Duše hlavně mívá 
šroubovité rýhy. Revolver donáší na 600 až 800 kroků. Na obr. 191. spatřuje 
se je^tě spoušť, pažba, nabiják a kování revolveru. Revolver Lefaucheux-ův 
byl zaveden u francouzského námořnictva. Váha takovéto zbraně obnáší 1 kilo-

Obr. 191. Lefaucheux-fiv revolver. Obr. 192. Patrona revolverová.

gram, patrony její váží po 15 */2 gr. V rakouské armádě užívá se revolveru 
dle soustavy Gasserovy; k nabíjení jeho slouží patrony se zápalem středným, 
podobné oněm, jakých se nyní při verndlovkách užívá. Revolver rakouský váží 
1‘348 kilogr. Důstojníci rakouští jsou 
ozbrojeni revolverem, zlepšeným set
níkem Kropáčkem, jenž váží 770 gm.

Obr. 193. představuje náražný 
zámek revolveru, když není kohou
tek natažen. Tlačí-li se palcem na 
konec kohoutku e, tedy stiskuje tento 
dolejší, zaokrouhlenou částí svojí b 
bicípéro a  d o lů pérem podstávkovým c 
pudí se spoust d do zvláštního zá
padu v kohoutku, načež tento jest 
natažen. V téže době přitlačuje se 
klika g pérem Hk válci nábojnému, 
čímž tento se otáčí do té doby, až 
nýtek /  zapadává do válce nábojného 
a zastavuje jej, což stává se právě 
tehdy, když nalézá se nýtek patrony 
pod kohoutkem. Stiskne-U se spoušť d, 
tedy vymrští se kohoutek bicím pé
rem a, čímž rána vychází. Natáhne-li Obr. 193. Zám ek  revo lverový .

se kohoutek znovu, octne se opět
nad nabitou komorou atd. V právě popsaném zámku zastupuje dolejší čásť
kohoutku ořech  a spoušť pak podstávku obyčejného zámku náražného.

Střelné zbraně hrubé, též hrubé střelby nebo děla zvané, slouží k me
tání těžkých střel do velkých vzdáleností a vymáhají již obsluhy několika 
mužů. Mluvíce o dějinách prachu střelného, dotkli jsme se velikého stáří 
těchto střeleb. Za starých časů dělala se děla ze dřeva a pobíjela se želez
nými obručmi, aby byla pevnější. Později hotovila se děla ze železných 
tyčí, z mědi, až posléze koncem XV. věku počala se z děloviny slévati. Na 
začátku dělala se děla nehybná, jichž užívalo se hlaVně při dobývání a hájení 
pevností. Stará děla měla více podobu moždířů, a užívání jich bylo dosti 
obmezené pro nedokonalost jejich. Teprv Gustav Adolf, slavný král švéd
ský, stal se tvůrcem polné dělostřelby. O zdokonalení dělostřelby přičinili se 
později zvláště pruský král Friedrich II. a císař Napoleon I. Od té doby 
užívá se dělostřelby v každém vojště a pracuje se usilovně o její zdokona-

J a h n o v a  Kronika práce. Díl IV. 0 3
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lení. Dělostřelbou rozhodly se veliké bitvy u Friedlandu a Wagramu. V krva
vých válkách, které vedlo Rakousko r. 1848 a 1849 v Itálii a v Uhřích, 
rozhodla též dělostřelba několikráte vítězství ve prospěch zbraní rakouských. 
Majíce na zřeteli vítězné úspěchy dokonalé dělo střelby, nelekají se jednotlivé 
mocnosti ohromných obětí peněžitých, kterýchž vymáhá každá proměna v délo- 
střelstvu.

Stará dělostřelba měla mnohé veliké nedostatky. Hrubé střelby byly 
velmi špatné pro nízký stupeň dokonalosti, na němž nalézalo se druhdy vzdě
lávání kovů. Dělostřelci sami neznali ještě pravého poměru mezi délkou 
hlavně dělové a její ráží. Z obavy před velikou silou střelného prachu dělali 
děla velmi těžká. Teprv později ustálil se poměr váhy střely k váze děla. 
Totéž platí i o poměru, dle kterého béře se prach pro náboj k vyhození 
jisté střely.

Stará děla bronzová jsou obyčejně rozličnými okrasami a nápisy ozdo
bena. Tolikéž mívalo každé dělo své zvláštní jméno. Tak byla v XV. věku 
v Čechách známa některá děla následujícími jmény: Chmelík, Pračka, 
líce, J a r o m í ř k a , Hovorka a Trubačka. Z děl těchto střílely se koule kamenné
20— 501iberné. Jednotlivé druhy děl, jichž tehdy v Čechách se užívalo, jsou 
ještě následující: Srubnice byly 1 */2 až 2 lokte pražské dlouhé, 6— 12 centů 
těžké (v XV. a XVI věku), házely ohnivé koule do srubů anebo do nepřátel
ských houfů. Děla tato neměla ucha a čepy, jaké u děl pozdějšího pů
vodu nalezáme a kladla se při potřebě na zem. S předu spočívala na kládě 
pro náležité míření a v zadu upevňovala se špalkem, aby při střílení ubíhati 
nemohla. Srubnice měla v zadné části vývrtu prachovnici a střílela koule 
10—40 liber těžké. Menší byla čtvrtnice, střílevší koule desítiliberné. Ta- 
rasnice byly 5—6 loket dlouhé, 16—30 centů těžké, střílely 10—SOliberné 
železné koule a sloužily hlavně při obléhání tvrzí a měst. Při střílení kladly 
se na lože o dvou kolách. Menší tarasnice slouly houf nice-, užívalo se jich 
hlavně ve válkách husitských v poli ke střílení do nepřátelských houfů. Houf- 
nice byly bronzové i železné a spočívaly na ložích dvoukolých. V druhé po
lovici XV. věku užívalo se zhusta harcovnic. Tyto byly 4 lokte dlouhé a 4 centy 
těžké pušky a spočívaly též na loži dvoukolém. Němci užívali tehdy též har
covnic (něm. Falkonet), jež daly se nabíjeti zadem. Z malých srubniček há 
zely se železné jednoliberné koule. Menší, lehčí střelby byly též tarasničky 
a: píšťaly.

U starých děl jest zadek velmi tlustý. Hlaveň dělala se velmi dlouhá 
(18— 30 ráží), ano se za to mělo, že tak docílí se větší jistota ve střílení. 
Později teprv dělaly se děla kratší a lehčí a převážely se pohodlně na ložích, 
na nichž i snadno mířiti se dalo, ana hrubší děla sloužila toliko při oblé
hání a hájení tvrzí. Tak stalo se, zvláště po válce třicetileté a válkách 
Ludvíka IV., že počalo se užívati zvláštních lehčích polnýčh děl a těžkých 
děl pevnostných.

Zvláštní zásluhu o zjednodušení dělostřelby má francouzský generál Jan 
z Gribeauvalu. Nejprvé zkrátil hlaveň dělovou na délku 18 ráží, pak nařídil, 
aby náboj obnášel pouze lj3 váhy střely. Když zdokonalila se výroba prachu, 
bylo lze užiti ještě menšího náboje k dosažení téhož účinku a děla mohla 
býti ještě kratší a tudíž i lehčí. Nemalou zásluhu o zdokonalení dělostřelby 
v Rakousku má polný maršálek, kníže z Liechtensteinu, neboť zkrátil děla až 
na 16 ráží. Takováto lehká a krátká děla byla drahnou dobu nemalou před
ností dělostřelectva rakouského.

Všecka děla, jichž se dříve, zejména před léty 1840— 1860, ve váleč
nictví užívalo, měla vývrt (duši) hladký. Vnitřný dutý prostor těchto děl má 
podobu hladkého válce, všude stejně širokého, toliko u střeleb kratších (haubic 
nebo moždířů) jest duše v zadu zúžena v prachovnici nebo komoru, kamž 
dával se náboj. Průměr duše slově ráž  nebo kalibr. Velikosť této ráže udává
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se obyčejně vahou koule kamenné nebo železné, kteráž z takového děla se 
střílí. Má-li dělo kalibr 9 centimetrů, slově , neboť metá koule
litinové, jež váží po šesti librách; moždíř o ráži 15 centimetrů střílel by koule 
kamenné 7 liber těžké, pročež slově sedmiliberhm. U nás nazývají se hau- 
bice' a moždíře podlé váhy koulí kamenných, kteréž by daly se stříleti 
z těchto hrubých střeleb; děla mají svá jména dle váhy koule železné téhož 
průměru, jaký má duše děla. Angličtí dělostřelci nazývají děla dle skutečné 
váhy, jižto mají střely. Jelikož váží střely našich děl dvakrát tolik, co koule 
kamenné téže ráže, proto nazývala by se naše osmiliberka v Anglii šestnácti- 
liberkou.

Délka vývrtu naznačuje se počtem dílků, v nějž se ráží rozděliti dá. 
Má-li vývrt délku desíti a více kalibrů, tehdy slově střelba taková dělo; mož
díř bývá dva až 3 kalibry dlouhý; haubice má délku 4V2—16 kalibrů. Cím 
větší jest dělo, tím více možná do něho prachu nabiti a tím větší jest i rych- 
losť a síla střely. Mají-li se střely házeti do výše, tehdy užívá se mož
dířů nebo haubic, poněvadž jsou kratší. Když třeba hnáti střely do veliké 
dálky, střílí se z děl vodorovně anebo příbližmo. Z toho vychází na jevo, 
v čem záleží rozdíly v užívání těchto střeleb.

Starší děla hladká jsou v zadu zavřena. Zadek děla jest nejtlustší, 
tlouštky děloviny ubývá od zadu k ústí děla, kde jsou stěny opět tlustší, aby 
se neohýbaly při střílení. Haubice a moždíře jsou uprostřed nejtlustší, poně
vadž v zadu jest duše jejich v prachovnici zúžena. Hlaveň dělová jest opa
třena na středné části dvěma čepy, jimiž spočívá na loži a na starších dělech 
spatřují se mimo to dvě ucha (delfíny). Zadek má hrozen nebo hlavnu 
pro pohodlnější pohybování hlavní. Blíže dna jest vyvrtána zátravka. Na 
římse nebo vlysu kolem dna jest vyryt žlábek (hledí), a na hlavě (při ústí) 
děla jest upevněn malý kužel (muška); přes tyto dvě části míří se na před
mět vzdálený. Má-li se do větší vzdálenosti mířiti, třeba dělo v předu 
zdvihnouti. K míření slouží ndstava, kteráž staví se vykrouženou patou svojí 
na vlys dnový. Nástava jest jistým počtem čar rozdělena, u každého dílku 
jest zaznamenána vzdálenosť, kam dostřeliti lze, míří-li se přímo s té čáry 
přes mušku na předmět.

Polné anebo pevnostně dělo spočívá na loži nebo , kteráž jest zho
tovena ze dřeva anebo ze železa. Druhdy kladla se hlaveň dělová při stří
lení na zem. Později kladly se hrubé střelby na dřevěná, koly opatřená lože, 
aby dala se rychle z jednoho místa na druhé převážeti. Yelmi zjednodušena 
byla soustava loží dělových francouzským generálem Gribeauvalem. Lože Gri- 
beauvalovy sestávaly ze dvou silných fošen, v zadu od sebe poněkud vzdále
ných a opatřených polokruhovými výřezky (čepovnicemi), do nichž kladly se 
čepy dělové. Hlaveň dělová dala se pak pohodlně nahoru a dolů pohybovati. 
K lepšímu míření stavěl se druhdy zvláštní klín pod zadek dělový. Nyní slouží 
k účelu tomu řídidlo, sestávající z kolmého šroubu, jímž dá se zadek děla 
podlé potřeby zvýšiti nebo snížitL Na obraze 165. vidí se dělo Armstron
govo s ložem kládovým  dle soustavy, již vymyslil generál Congrěve. I toto 
lože sestává ze dvou fošen, které nesou čepy dělové. Mezi obě klády jsou 
vloženy dvě fošny dubové, vespolek pevně šrouby spojené, jež tvoří konec hlo
mozny anebo zadek lafety. Na tomto nalézá se kruh železný, jímž zavěsí se 
lože na železný hák, upevněný na ose hlomozny. Hlomozna nebo předky nesou 
skříň se značným množstvím střeliva. V Anglicku a ve Francii užívají růz
ným způsobem zdokonalené lafety kládové, neboť ukázala se býti zvláště vý
hodnou. Y Rakousku jsou udělány lafety ze dvou fošen (postranic), ježto 
jsou v předu širší a k zadu, kde vybíhají v , se zúžují. Rakousko, 
Prusko a Bavorsko užívá nyni loží fošnových, opravených podlé loží kládo
vých. V novější době hotoví se lože pro polná děla ze železného plechu, 
jako na př. ve Švýcarsku. Na obr. 194. vidíme lože s dělem a předky dle 
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soustavy bavorského generala z Zollerů. Soustava tato má výhodu, že jest 
lože dělové u veliké míře nezávislé na pohybech předků, což zvláště důležité 
jest v krajině méně schůdné.

Lože pro děla oblehací a pevnostná dělají se mnohem větší a těžší a 
opatřují se zhusta nízkými kolečky. Ye Francii byla pro těžká děla vymyš-

Obr, 194. Dělostřelectvo bavorské dle soustavy generala Zollera.

lena lafeta rámcová. Lafeta tato sestává ze dvou fošen stojatých, ježto 
jsou spojeny fošnami šikmými s ložiskem pro dělo a nesou čepovnice. Lafeta 
tato stojí na zvláštním rámci, opatřeném dvěma drážkami, ve kterých po vy
střelení fošny zpět se pohybují. Podlé této lafety jest sestaveno o něco nižší

Obr. 195. Lielovo lože pro djéla pevnostná.-

lafeta Lielova (viz obr. 195.). Lafetou touto lze snadno vládnouti a mimo to 
hodí se pro hlavně rozličných ráží, pročež byla zavedena v německém dělo
střelectvu pevnostném.
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Aby lafety byly trvanlivější, hotoví se zhusta ze železa. Lafety pro 
moždíře slévají se z litiny, lože pro děla jsou zdělány z prutů železných. 
Na obraze 196. vidí se lože pevnostně, zrobené ze železa kujného, jakého 
užívá se v dělostřelectvu pruském. Zdola jsou tyto lafety opatřeny dvěma 
drážkami, jimiž spočívají na železném rámci.

Střely pro hrubou střelbu hotovily se ze železa. Poněvadž duše star
ších děl jest hladká, proto měly tyto střely tvar koule. Koule spojovala se zhusta 
s pytlíčkem (kartuší), prachem naplněným. Vedlé koulí plných sloužily zhusta 
i koule duté, t. zv. pumy. Pumy nadívaly se prachem trhacím, jenž zapa
loval se výpalkou. Tato sestává z dřevěné roury, naplněné stvrdlým pracho
vým těstem. Výpalka zastrkovala se před střílením do ústí pumy. Délka 
její závisela na vzdálenosti cíle, blíže kterého měla se puma roztrhnouti. 
Měla-li puma jeviti svůj účinek ve vzdálenosti kratší, tedy dělostřelec uřízl 
kus výpalky, aby dříve výbuch nádivky v duté střele způsobila. Při oblé
hání pevností sloužily k zapalování pumy , naplněné smíšeninou kala
funy, síry a prachu, jejížto plamen šlehal více otvory z pumy. K osvětlo
vání za nočního času sloužily pumy svítivé. Tyto sestávaly z kostry ze želez
ných prutů (t. zv. svíticího kříže), 
jež měla tvar koule. Dutina této koule 
naplnila se smíšeninou prachu a síry, 
načež uzavřela se střela tato do pyt- 
líku. Yystřelila-li se takováto puma

její a plamenem jeho osvětlovala se 

nebo pytlíků, naplněných větším páč-
tem malých kulek. Vystřelil-li se kar- 1  i l  ^ i L
táč, tedy rozlétávaly se kulky v něm Ě á É f K ^
uzavřené jako by v paprscích z ústí ^ § ||
děla a učinily nepříteli mnohem větší Obr. 196. Rámcové lože ze le leze  kujného.

újmu nežli jednotlivá plná střela. K vy
pálení rány z hrubé střelby sloužily druhdy plechové rourky, naplněné pra
chem, ježto zastrkovaly se před střílením do zátravky, načež zapalovaly se 
doutnákem Co doutnák neb lunta sloužil provaz, napuštěný roztokem olově
ného cukru.

Ye válečnictví užívalo se dříve častěji nežli nyní t. zv. neb
raket. V umění válečném byly rakety zavedeny anglickým generálem Con- 
grevem, jenž seznámil se s nimi ve válkách ve Východné Indii. Podstatná 
součást prskounu jest pouzdro nadívané prachem anebo jinou nějakou zápal
nou směsí. V zadné části nalézá se v nádivce vyvrtána kratší nebo delší 
díra, t. zv. duše. Jakmile se zapálí nádivka v duši, tedy hoří znenáhla, při 
čemž rozšiřuje se plamen ke stranám a ku předu; plyny prachovými pudí 
se, dokud ještě prach hoří, pouzdro prskounu v pohybu zrychleném ku předu. 
Síla letícího prskounu jest tak veliká, že unáší se jí i střela upevněná 
v předu rakety. Aby prskoun v letu se řídil, připevňuje se k dřevěné holi 
asi 7kráte delší, anébo udílí se jemu zvláštním způsobem podlé soustavy 
Angličana W. Hale-a pohyb točivý kolem delší osy jeho; prskounů posled
ního druhu užívalo se i v Rakousku. Při střílení staví se raketa na dře
věnou třínožku, kterážto jest shora ku přijmutí prskounu upravená. Rakety 
mají nad jinou hrubou střelbu tu výhodu, že dají se snadno přenášeti a mimo 
to může se jimi stříleti i z míst neschůdných, kamž by nebylo lze dělo bez 
velkého namáhání dopravíti.

V rakouském prskounu otáčecím, zavedeném r. 1864, nalézají se na 
konci v těstě prachovém vyvrtány díry dle osnovy Segnerova kola. Zapálí-li



se prskoun, vycházejí plyny prachové těmito děrami a uvádějí střelbu v po
hyb točivý, čímž nabývá tato v letu znamenité jistoty. Prskoun jest opa
třen v předu střelou špičatou, plnou nebo dutou, kteráž donáší se až do 
vzdálenosti 2000 kroků. Ve válce r. 1866, kterou vedlo Rakousko s Prus
kem, okázaly se prskouny býti střelbami nedokonalými, pročež upustilo se 
znenáhla od jich užívání v rakouském vojště.

Jakmile osvědčily se ručnice s rýhovanými hlavněmi co zbraně výtečné, 
počali i dělostřelci obírati se myšlenkou o nejlepší soustavě děl s duší rýho
vanou. Dokud užívala pěchota pouze ručnic s hladkou duší, stávala se dělo
střelectvu teprv ve vzdálenosti 300 kroků nebezpečnou. Pušky rýhované 
dávají však ještě do vzdálenosti 1200 kroků rány zcela jisté, ana děla s duší 
hladkou mají v této vzdálenosti již dostřel dosti neurčitý, pročež může dělo
střelectvo z této vzdálenosti již velmi značných škod utrpěti, aniž by samo 
s prospěchem na pěchotu dorážeti mohlo Aby dělostřelci i ve větší Vzdále
nosti nepříteli nebezpečnými se stali, nechávali druhdy koule po zemi po- 
skakovati. Koule poskakující snadno však uchýlí se od své dráhy, narazí-li 
na kámen nebo na nějakou jinou překážku, čímž rána mine se cíle. Proto 
počaly se konati pilné zkoušky s děly s duší rýhovanou nebo s děly rýhova
nými. Staré kulaté střely nahradily se střelami podlouhlými. Podlouhlá 
střela nucena jest pohybovati se v rýhách, čímž nabývá v letu pohybu toči
vého. Střela, otáčející se kolem delší osy své, lépe překonává odpor ve vzduchu 
a donáší se proto mnohem jistěji ku vzdálenějšímu cíli nežli střela kulatá.

Že již v minulém věku konaly se zkoušky s děly taženými, o tom po
dávají svědectví tři rýhovaná děla, pocházející z r. 1746, ježto nacházejí se 
v museu dělostřelectva v Paříži. Y tomto století ujal se té myšlenky se 
zvláštním úspěchem císař Napoleon III. Seznámiv se se zkouškami, které 
konali v 1. 1843— 1846 švédský baron Wahrendorff a sardinský důstojník 
dělostřelecký Cavalli s děly rýhovanými, kázal podobné zkoušky i ve Francii 
předsevzíti. Zkoušky ty spravoval generál La Hitte. Vzdělaný dělostřelec 
tento shledal, že soustava děl rýhovaných, zosnovaná Cavallim, hodí se nej- 

' lépe, aby zavedena byla ve Francii. I snažil se, aby soustava tato stala se 
základem nového dělostřelectva francouzského. Dle zlepšené soustavy Caval- 
liho předělaly se staré čtyrliberky s hlavní hladkou na děla tažená. Prvá fran
couzská děla tažená opatřena jsou šesti souběžnými rýhami, jež otáčejí se 
s levé strany na pravou. Rýhy ty jsou točené a vykonaly by ve vzdálenosti 
2% metru jednu úplnou otočku. Hlaveň těchto děl jest 1V2 metru zdélí a 
váží 330 kilogramů. Ráž její obnáší 86 5 millimetrů. Z takovéto čtyrliberky 
střílí se střely 4 —4%  kilogramu těžké, mající délku dvou kalibrů. Podlouhlé 
tyto střely jsou duté a nadívají se bud! prachem anebo olověnými kulkami. 
Duté střely prachem nadívané nazývají se též granáty; jsou-li kulkami napl
něné, šlovou shrapnely (čti šrepnely) nebo kartáčové granáty.

Na obraze 197., 198. a 199. jest znázorněn granát francouzský. Dutá 
čásť této střely naplní se 200 gramy prachu, jenž výbuchem svým litinové 
stěny granátu rozmetává na veliký počet úlomků, které mají účinek velice 
zkázonosný. Výbuch prachu způsobuje se zápalkou časovou (viz obr. 197.), 
zašroubovanou v ústí střely, jejížto osnova pochází od belgického generala 
Bormanna. Zápalka tato má v průřezu podobu šestiúhelníku. Po stranách 
nalézá se šest otvorů okrouhlých, které vedou do prostoru, v němž jest prach 
silně stlačený. Délka doby, ve které má se granát roztrhnouti, závisí na tom, 
kterým otvorem zapálí se nádivka v zápalce výbuchem náboje, jehožto pla
men šlehá mezerami mezi střelou a duší děla až k zápalce duté střely. Veš
keré otvory jsou zacpány malými, koženými kotoučky (zac Prvé
nežli se granát nabíjí, tempíruje se, t. j. odstraní se z některého otvoru zá
palky kožený kotouček. Podlé toho, má-li granát se roztrhnouti ve větší 
nebo v menší vzdálenosti, vytahuje se pokaždé zacpávka z otvoru jiného. Tak
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donucuje dělostřelec střelu, aby roztrhla se na jistém cíli, jehožto vzdá
lenost od oka ustanoví.

Na vnějším povrchu granátu jest upevněno ve dvou řadách 12 pupků 
cinkových (bradaviček, křidélek, franc. a, b. Pupky těmito zastrčí
se granát do rýh v hlavni dělové a vešroubuje se 
až ke dnu duše. Když vystřelí se granát, jest 
nucen pohybovati se ve směru rýh, nabývaje takto 
dle podélné osy své pohybu točivého. Poněvadž 
nalézá se těžiště střely poněkud za středem delší 
osy její, odchyluje se tato vždycky na právo od 
směru přímého, což slově derivací č. odchylkou.
Dělostřelec má vždycky při míření tuto odchylku 
na zřeteli, nechce-li sé minouti cíle.

Shrapnel, tak nazvaný podlé anglického 
nerala Shrapnela, nadívá se 60 olověnými 
kami, načež zalívá se prostor mezi těmito 
Prostor mezi kulkami a zápalkou vyplní se 
chem trhacím, jímž má se střela roztrhňouti. 
trhne-li se střela, působí zhoubně úlomky 
a kulkami, kteréž účinkem setrvačnosti 
se dále směrem duté střely. Shrapnelů a gra
nátů užívá se proti zástupům a bateriím. Má-li 
býti účinek jejich zhoubný, třeba, aby se roztrhly 
v pravém okamžiku, čehož docílí se bedlivým tem- 
pírováním zápalky. Na blízké vzdálenosti užívá 
se též kartáčů. Tyto jsou válcovité krabice ze že
lezného plechu, naplněné 41 kulkami železnými, 
jež jsou roztopenou sirou vespolek v celek spo
jeny, kterýž při výstřelu Se rozpadává v jednot
livé střely. Prachu pro náboj béře se '/„— V, váhy 
střely. Dostřel francouzské rýhované čtyrliberky ob- « 
náší 3200 métrů. Má-li dělo takové s prospěchem 
na nepřítele dorážeti, třeba, aby byla vzdálenost 
cíle co nej bedlivěji odhadnuta.

Ihned po osudné válce, kterou vedlo Ra
kousko r. 1859 v Itálii, jaly se rozličné válečné moc- 
nosti zásobovati děly rýhovanými dle různých sou
stav. Rusko vedlo sobě přísně dle příkladu francouzského a dalo předélati 
rožce své, ježto byly zvláštním způsobem haubic, na děla rýhovaná. R. 1867 
počalo se ruské vojsko zásobovati děly k nabíjení od zadu a sice 4- a 9- 
liberkami.

V Rakousku předělaly se staré šestiliberky na děla rýhovaná podlé 
francouzských rýhovaných děl. Brzy shledalo se však, že děla tato jsou ne-

Obr. 200, Rakouské dělo rýhované z roku 1863.

dostatečná, pročež jalo se Rakousko zásobovati hrubými střelbami dle sou
stavy nové, vymyšlené původně o d . generala Lenka pro děla k nabíjení 
střelnou bavlnou a později důkladně opravené. Od r. 1863 užívá se v ra 
kouském polném dělostřelectvu rýhovaných čtyř- a osmiliberek (viz obr. 200.).



1A / J  < # ». ' I  V  - . \

Vývrt těchto děl má u čtyrliberky 6 a u osmiliberky 8 stejných výstředných, 
kruhových rýh, otáčejících se v celé délce vývrtu na 6/io jedné otočky šrou
bové (viz obr. 201 a 202). Duté střely rakouské ( mají na před-
ném konci dva pupky a na zadné válcovité části oblívku ze slitiny cínu 
s cinkem, opatřenou klínovitými, točenými výstupky, kteréž dají še snadno do 
duše dělové všoupnouti. Dělostřelec pohybuje při nabíjení střelu podlé rýh a 
jakmile tato nalézá se na dně duše, otočí ji, aby pevně přiléhala ku stěnám 
vývrtu (viz obr. 201. a 202.). Prvým nárazem vybuchujícího prachu pohybuje 
se střela přímo, načež letí ve směru rýh, přitiskujíc se k stěnám duše velmi 
těsně, čímž docílí se dostřel velmi jistý a bezpečný, čtyrliberná dutá střela 
váží 3 l/4 kilogramu.

Co střelivo pro rakouská polná děla rýhovaná slouží mimo střely duté 
též shrapnely, zápalné střely a kartáče. rakouský má v předné
klenuté části otvor, do něhož zašroubuje se zápalka. Dutina jest rozdělena 
provrtanou přihrádkou ve dvě prostory; dolejší (komora) naplňuje se p ra 
chem puškovým, hořejší 80 až 140 olověnými kulkami, 13-5 gramů váží
cími; mezery mezi kulkami zalívají se sirou. Zápalka jest mosaznou trubicí 
spojena s komorou. Zápalka tato jest zařízena na vzdálenost; tempírování její 
provádí se zvláštní rafičkou. Zápalné střely jsou naplněny zápalným těstem, 
ježto jest smíšenina z prachu střelného, salnytru, síry, kousků konopě, ter-
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Obř. 201. a  202. S tře la  rakouských dél rýhovaných při ústi  a n a  dně vývrtu.

pentýnu a černé smoly. V předu mají tři zápalné otvory. Nádivka zápalné střely 
zapaluje se dřevěnou průpalkou, ježto se vzejme kořícím prachem. Zápalné 
střely házejí se do vzdálenosti 2— 3000 kroků na města, vesnice atd. K ar
táče jsou válcovité krabice z cinkového plechu, naplněné cinkovými kulkami; 
ježto jsou zalité sirou. Kartáče slouží na skrovné vzdálenosti. Házejí se 
při obraně na 400— 500 kroků do vojenských zástupů.

Náboj se nalézá v patronách. Tyto jsou váčky vlněné, naplněné prachem
a silně svázané. U 4liberky váží patrona 180 nebo 540 gramů. Patrony
prvého druhu slouží k házení granátů a zápalných s tře l ; k střílení granátů,
shrapnelů a kartáčů užívá se patron těžších. U 81iberky užívá se též dvo
jích patron.

Náboj děla zapaluje se třecí zápalkou, kteráž zastrkuje sé při střílení 
do zátravky. Třecí zápalka jest měděná rourka, naplněná třaskavou směsí a  

zacpaná shora dřevěnou zátkou, jíž probíhá drát měděný do těsta třaskavého. 
Vnější čásť drátu jest zakončena kličkou, do níž zavěsí se šňůra, na niž 
uhodí se rukou, čímž drátek v těstě se pohne a zápal jeho způsobuje. Dělo
střelci, kteří dělo obsluhují, vezou se na děle a na voze s nábojem. čtyr- 
liberku obsluhuje sedm a 8liberku osm mužů.

V Rakousku užívá se též lehčích, pohyblivějších horských děl, jež jsou 
vesměs 3liberky a podobají se úpravou svou 41iberkám. Hlomozny a voje 
horské dělo nemá. Děla tato nesou se na mezcích neb soumařích; hlaveň 
nese jeden a lože druhý.
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Německé dělostřelectvo užívá v poli ětyr- a šeštiliberek, ježto nabíjejí 
se zadem. Děla tato jsou ulita z oceli v slavném závodě Bedřicha Kruppa 
v Essenu. Jelikož čtyrlibérky jsou novější, mají i dokonalejší úpravu nežli 
starší šestiliberky. Hlaveň ětyrliberky váží 300 kilogr., průměr duše obnáší 
7'8 centimetrů. V duši nalézá se 12 šroubovité vinutých tahů nebo rýh. 
V zadu jest hlaveň poněkud širší nežli ústí duše a uvnitř jest duše její 
úplně hladká. Do toho zadku klade se střela a náboj. Střela jest na po
vrchu opatřena pláštěm olověným. Působením plynů prachových vtlačuje se 
olověný plášť do rýh a střela nabývá tak pohybu točivého. Uzavírá-li osa 
děla takového s přímkou vodorovnou úhel 14 až 15 stupňů, tehdy obnáší do
střel ětyrliberky až 5000 kroků. Ctyrliberky mohou donésti střelu až i jednu 
zeměpisnou míli daleko.

Hlaveň ětyrliberky jest v zadu otevřena a zvláštním závorem opatřena, 
jenž jest složen ze dvou ocelových klínů. Oba klíny mají podobu ětyrbokého 
hranolu, přiléhají-li plochami nakloněnými těsné k sobě. V zadné části 
hlavně nalézá se na přič vyvrtaná čtyřhranná díra, do níž dá se klínový 
závor se strany všoupnouti. Předný klín, jenž tvoří dno hlavně, jest spojen 
se šroubem, jímž lze pomocí zvláštní rukojeti pohybovati. Otáčí-li se šrou
bem, tedy posouvá se předný klín po nakloněné ploše žádného klínu tak 
dlouho, až nalézá se otvor, procházející oběma klíny, právě v prodloužení 
duše dělové. Nyní nabíjí se dělo zadem, načež pohybuje se šroubem v pro
tivném směru, čímž duše dělová v zadu se uzavírá. Při nabíjení klade 
se za patronu pružná, lepenková přepažk, ježto podobá se dnu skleněné 
láhve. Jakmile se prach vzejme, roztáhne se tato přepažka a přiléhá pak 
těsně k závoru, že nemohou plyny prachové zadem unikati. Na místě p ře 
pážky užívají jinde i měděných kruhů, kterýmiž má se docíliti těsné uza
vření zadku dělového. Starší šestiliberky mají 18 šroubovitých rýh, kteréž 
by ve vzdálenosti 5 métrů činily úplnou otočku. Závor 6liberek, pocházející 
od pruského generala Neumanna, jest sestaven dle staršího závoru Wahren- 
dorffova. Jelikož ětyrliberky jsou lehčí a dokonalejší nežli šestiliberky, proto 
užívá se jich s nemalým prospěchem v Prusku co lehké, polné střelby (viz 
obr. 203. a 204.). I rakouská dělostřelba hrubá (pevnostná a obiéhací) jest

Obr. 203. a 204. Prnaká rýhovaná 61iborka k nabijeni ofl zadn.

zařízena k nabíjení od zadu. Děla tato jsou zhotovena z ocele. Dno jejich 
lze vyndati, načež strčí se do žádného konce vývrtu náboj, pak zandá se 
opět dno a pevně se zaklíní. V rakouských pevnostech užívá se 6-, 12-, 
18- a 24liberek.

Co střelivo pruských polných děl slouží nejčastěji střela dutá, již zná
zorňuje obr. 205. Podlouhlá střela tato slévá se z litiny a jest opatřena na 
dolejší, válcovité části pláštěm olověným, na němž nalézají se kruhovité vy
výšeniny, které při střílení vtlačují se do rýh v duši dělové. Dutina gra-
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nátu naplní se trhacím prachem, jímž rozmetává se střela ve více kusů, na-
razila-li na cíl. Nádivka duté střely zapaluje se v pravém okamžiku náraž-
nou zápalkou, ježto jest upevněna v hořejší, kuželovité části granátu. Zápalka 
náražná má následující zařízení: Ve špici granátu nalézá se otvor (ústí), do něhož

zašroubuje se mosazný šroubek č. 2. (viz obr. 205.) 
s velmi citlivou zápalkou z třaskavé rtu ti; šroubek 
sám jest upevněn v železné matici č. 1., ježto se za
šroubuje před nabíjením v ústí střely. Pod zápalkou 
jest umístěn pohyblivý, kolmo provrtaný kolíček ko
vový č. 3. (zápalníček), na jehož hořejší straně nalézá 
se velmi ostrá špice. ZmeDŠí-li se v letu rychlost gra
nátu nějakým odporem, setrvává zápalníček v rych
losti původně, narážeje na zápalku, čímž tato se
vzejme a zápal prachu způsobuje. Aby neroztrhl se 
granát již při nabíjení děla, jest opatřen shora po 
straně ústí malým nýtkem č. 4., kterýž leží mezi 
zápalkou a zápalníčkem. Vystřelí-li se dutá střela, 
tedy vymršťuje se tento nýtek účinkem odstředi-
vosti ze střely a spadává nedaleko děla na zem.
Tento způsob zápalu pochází od pruského generala 
Neumanna. Náražná zápalka slouží též k zapalování 

shrapnelů. Prusové užívají k střílení také válcovitých, plechových kartáčů,
ježto jsou naplněny cinkovými kulkami.

Po prusko-francouzské válce r. 1870 počalo se zásobovati německé voj
sko děly z lité oceli, opatřenými ocelovými obručemi. Děla tato snášejí větší 
náboj, pročež jest účinek jejich znamenitější. Nová děla německá mají dvojí 
ráž; lehčí ráž obnáší 7-85 em. a těžší rovná se 8-8 centim. Lehčími střel
bami dá se snadněji vládnouti, těžšími docílí se opět většího účinku. Po 
válce poslední, kterou vedlo Německo s Francií, došla též otázka o dělech 
k nabíjení zadem konečného určitého rozhodnutí; shledaloť se, že děla tato 
vynikají v mnohé příčině nad děla, ježto nabíjejí se pouze od předu, pročež 
počínají se zásobovati větší mocnosti evropské děly takovými. K střílení 
užívá se na větší vzdálenosti (1200—2000 m.) dutých střel a shrapnelů, na 
menší vzdálenosti k obraně slouží i kartáče. Střela pro lehčí děla váží nej
méně 4'5 kilogr., střela pro děla hrubší má váhu 7 až 8 kilogr.; náboj váží 
l/6 až i 73 váhy střely; délka střely obnáší 2 J/2 kalibru. Nové duté střely 
německé mají dvě stěny, v oklice spolu spojené; na povrchu nemají více 
oblívky olověné, nýbrž jsou opatřeny dvěma kruhy z drátu měděného, kteréž 
vtlačují se do rýh. Tyto nové střely roztrhávají se ve větší počet nežli střely 
starší, proto mají i větší a zhoubnější účinek.

Obr. 206. A rm strongovo  délo v  p rň ře z u .

Na obr. 206. vidí se hlaveň dělová dle soustavy WilUama Armstronga, 
jaké užívali dělostřelci v Anglicku. Délo Armstrongovo jest zhotoveno z tyčí 
ze železa kujného. Větší počet tyčí svaří se pod parným samokovem v jednu

Obr. 205. P ru s k á  s t ře la  dutá .
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čtyřhrannou tyč zdélí 9 5 až 38 métrů, kteráž navinuje se kolem válce želez
ného, čímž obdrží se dutý válec. Yíce takových válců spojí se pak v hlaveň 
dělovou, jíž dá se následujícími výkony taková úprava, jakou dokonalé dělo 
míti má. Druhdy hotovily se podobným způsobem ze železného drátu hlavně 
ručnic. Duše Armstrongovy šestiliberky jest opatřena 32 rýhami, kteréž vy
konávají v hlavni půl šroubové otočky. Y zadné části hlavně nalézá se pros
tor k nabíjení, kterýž jest úplně hladký a v předu poněkud kuželovité zú
žený, aby střela snadněji mohla se vtlačovati do rýh. V zadné části děla 
nalézá se otvor, za nímžto jest hlaveň opatřena šroubovou maticí, v níž jest 
zasazen dutý šroub. Do otvoru zasazuje se shora závor ( ), jenž
zapadává do prohloubené části duše dělové. V závoru nalézá se zátravka, 
v pravém úhlu lomená. Otočí-li se šroubem, přitiskne se závor přednou, kuže
lovitou částí svojí k zadku duše, čímž tato úplně se uzavírá. Má-li se dělo 
nabíjeti, otočí se šroubem několikráte do zadu, horem vyndá se závor, opatřený 
jednou nebo dvěma rukojetmi, dutým šroubem všoupne se pak střela a náboj 
až do komory k nabíjení. Jest-li dělo nabito, zasadí se závor opět na své 
prvější místo a otočí se šrouhem do předu, čímž jest dělo k střílení připraveno. 
Obr. 165. představuje dělo Armstrongovo na loži kládovém s různým náčiním 
dělostřeleckým.

Střelu pro dělo Armstrongovo představuje obr. 207. Střela tato jest 
litinová a má velmi tenké stěny. Na zevnějšku jest opatřena olověnou oblív- 
kou. Na obr. 207. vidíme střelu Armstrongovu v kol
mém průřezu. V dutině střely nalézá se sedm kru
hových vrstev nad sebou, které dohromady skládají 
dutý válec. Každá vrstva jest složena ze sedmi že
lezných úsečí, vedlé sebe položených. Prostor vnitřný 
naplní se posléze trhacím prachem, jímž roztrhává 
se železný a olověný plášť střely a oněch 79 kusů 
železných, které tvoří nádivku střely, jeví pak v okolí 
místa, kde střela se roztrhla, účinek velmi zkázo- 
nosný. Střely Armstrongovy jsou opatřeny zápalkami, 
které lze tempírovati dle vzdálenosti cíle.

Obraz 208. představuje hlaveň dělovou dle 
soustavy Whiihworihovy. Hlavně Whithworthovy jsou 
zhotoveny z lité oceli. Duše jejich má podobu šrou
bovité točeného, šestibokého hranolu. Yejčitá střela 
tohoto děla jest též šestihranná a má délku 3 kali
brů. Střela pohybuje se v duši podobným způsobem, 
jako šroub ve své matici. Rýhy vykonávají v duši 
samé dvě celé šroubové otočky. Závor má podobu 
šroubu dutého, jenž upevňuje se na zadné části děla, 
čímž toto se uzavírá. Otočí-li se šroubem, otevře se 
závor jako dvířka, neboť jest pohyblivě připevněn ve 
zvláštní stežejce. Střela dá se všoupnouti dovnitř i 
Ústím děla, pročež lze dělo Whithworthovo s předu 
i ze zadu nabíjeti. Náboj nalézá se v plechové kra
bici, která má ve dně otvor, jímž prach se zapaluje.
Zátravka nalézá se v ose dna závorového. Po každé 
ráně nutno nábojnici vyndati. Zvláštní výhodou děla 
tohoto jest, že udílí se jím střele velmi přímá dráha.
Na obr. 209. vidí se dělo Whithworthovo, připravené 
k nabíjení. Dělo to spočívá na loži fošnovém, upra
veném na způsob lože kládového. V novější době upustila Anglie úplně od uží
vání děl, jež nabíjejí se zadem, a zásobila se těžkými střelbami Armstrongo
vými č. Woolwichskými, o ráži 18'2 až 31-2 em., je í  nabíjejí se od předu.
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Lehčí děla anglická (9-, 16- až 25liberky) jsou zhotovena podlé návodu Fra- 
serova ze smíšeniny oceli a železa kujného a nabíjejí se též předkem.

V novější době byly zavedeny v některých vojscích mimo popsané již 
hrubé střelby ještě střelby opakovači, kulomety nebo děla revolverová. Děla 
tato záleží z většího počtu hlavní ručničných, spojených v soustavu dělu po
dobnou. Z kulometu lze vypáliti v krátké době na větší cíl širší počet velmi 
jistých ran, v čemž záleží hlavně výhoda jejich. Střelby, nynějším kulometům 
podobné, znaly se již v XVII. věku, avšak nebylo ještě užívání jich rozší
řeno ve válkách pro jejich nedokonalou a nespolehlivou úpravu. Teprv Gatlin- 
govi v severné Americe podařilo se sestrojiti kulomet způsobilý k užívání v poli 
proti nepříteli. Gatlingovka sestává ze šesti hlavní ručničných, kteréž otáčejí 
se klikou kolem osy vodorovné. Zadné otvory otáčejících se hlavní stýkají
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Obr. 208. P odélný  prftřez déla  dle W hith  w orthovy  soustavy.

Obr. 209. Dělo W hithworthovo s ložem.
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se se strojem nabíjecím, jenž vsouvá v každou hlaveň jednu patronu. Zvlášt
ním vytahováčkem, ku střelbě připevněným, vyndává se po výstřelu náboj
nice a odhazuje se. Otáčí-li se gatlingovka, otevírají se hlavně její v zadu u pří
stroje nabíjecího v jistém určitém postupu, načež se nabíjejí, uzavírají a vy
palují. Při jednom úplném otočení lze vypáliti z tohoto kulometu šest ran. 
Jelikož může se v průběhu jedné minuty otočití touto střelbou nejméně dvacet
kráte, proto možná z ní vypáliti v krátkém čase na jisté místo veliký počet ran. 
Gatlingovka dá se tak zříditi, aby střely její po širším cíli vějířovitě se roz- 
letovati mohly, čímž stává se i většímu počtu vojska velmi záhubnou. Střelba 
tato donáší až na 2000 kroků.

Francouzský kulomet (franc. Mitrailleuse, Canon á balles) sestává z 25 
hlavní ručničných, vespolek pevně spojených a ve větší rouře, dělu podobné, 
uzavřených. Každá hlaveň jest v zadu opatřena zámkem. Veškeré hlavně toho



Kulomety. Sléváni 509

kulometu nabíjejí se současně zvláštní krabicí nabíjecí. Otáčí-li se malou kli
kou, vypalují se rány z jedné hlavně po druhé ve velmi malých přestávkách; 
po té nabíjí se kulomet novou krabicí nabijecí. Podobná tomuto kulometu jest 
montiňovha, již sestrojil belgický strojník Montigny; lišit se hlavně tím, že 
skládá se ze 37 hlavní ručničných. V rakouském vojště užívá se kulometu dle 
této soustavy zařízeného. Ruské vojsko užívá gatlingovky, opravené generálem 
Gorlovým. Y Bavorsku užívají kulometu čtyrhlavňového, sestrojeného dle sou
stavy Feldlovy. V Anglii užívají gatlingovky.

Střelby opakovači podobají se zevnějškem svým polným dělům. Majíť 
účinek mnohem záhubnější nežli ručnice, nedonášejí však tak daleko a v té 
míře jistě jako tyto. Ye válce prusko-francouzské r. 1870 jevily se býti fran
couzské kulomety zvláště tehdy nad míru záhuhnými, když octly se pruské 
šiky v okrsku jich dostřelu, neboť ničily pak v krátké době celé řady němec
kého vojska. Ostatně shledávají se při užívání kulometu na půdě nerovné a 
méně schůdné tytéž vady jako při dělech, pročež jsou rozšířeny o jich pro
spěšnosti úsudky velmi rozdílné.

Druhdy slévala se děla výhradně z litiny nebo z bronzu. V novější 
době hotoví se hlavně též kováním ze železa kujného a z oceli.

Kov leje se do kadlubu, který hotoví se z hlíny anebo z tak zvané 
massy (hmoty). Hlína dobře prohnětená míchá se s řezankou, suchým koň
ským lejnem nebo kravskými chlupy, aby byla s dostatek vazka Massa dělá 
se z 5 č. písku, hlinou pomíšeného a z 1 č. prášku z kóků.

Každý kadlub skládá se ze dvou částí: z vnitřné č. ze vzorku a z části vnější 
č. pláště. Vzorkem zhotoví se vnitřná dutina, do níž kov se leje a kteráž pláštěm 
se omezuje. Tento vzorek hotoví se pomocí tyče dřevěné (t. zv. tyče jádrové), 
kteráž ovine se provazy, načež obklopí se několika vrstvami hlíny, až má 
tloušťku děla. Povrch tohoto vzorku srovná se dřevěnou nebo plechovou 
skruží, ježto má na kraji podobu polovičného průřezu děla. Pak suší se toto tělo 
nad mírným ohněm. Kolem tohoto vzorku hotoví se plášť. K účelu tomu 
pokrývá se vzorek nejprvé jemnou a později hrubší hlinou. Aby měl celek 
tento větší stálosti, obkličuje se železnými pruty, jež opět hlinou se zama- 
závají. Posléze vytáhne se tyč jádrová ze vzorku, čímž tento se rozsýpává, 
načež úlomky jeho z kadlubu se odstraňují. Vyčištěný kadlub vypálí se po té 
ještě na tvrdo.

Formuje-li se v masse, užívá se dutého vzorku litinového, jenž jest ve 
více kusů rozdělený, aby se dal snadněji z kadlubu vyndati. Každá čásť 
vzorku klade se do zvláštní skřínky, načež vyplní se prázná místa massou, 
po té odstraní se vzorek. Jednotlivé skřínky spojí se pak šrouby vespolek, 
čímž obdrží se složený kadlub, jenž spouští se do jámy, kde hlinou se ob- 
sypává, aby pevně stál. Zadek hlavně jest dole, hlava nahoře. Nade hlavou 
jest kadlub prodloužen. Při slévání naplní se celá dutina kovem, jehožto 
hořejší čásť, nade hlavou ležící, tlačí vahou svou na kov, jenž skládá hlaveň 
vlastní, čímž stává se slitina stejnorodnější. Čásť, o kterou jest hlaveň delší, 
(t. zv. ztracená hlava) později pilou se uřízne. Předmět ulitý vytahuje se 
jeřábem z jámy a upravuje se na povrchu zvláštními stroji strouhacími; pak 
teprv duše se vyvrtává a vyřezávají se rýhy.

V novější době slévá se hlaveň zhusta kolem jádra, což má tu výhodu, 
že pak tuhne kov se dvou stran současně, t. j. na povrchu, kde stýká se 
s pláštěm, a uvnitř kolem jádra. Tak dostávají se hlavně duté, kteréž jsou 
velmi pevné a vzdorují u vysoké míře tlaku plynů prachových.

Plné hlavně vrtají se sprvu na hrubo a posléze jemnějším nebozezem 
se dovrtávají; zvláštní stroj slouží k vykroužení čepu. Na stroji rýhovacím 
opatřuje se duše rýhami. K účelu tomu pohybuje se v duši děla semo tamo 
tyč ocelová, opatřená zubem, jenž má šířku a polohu rýh. Tyč tato otáčí 
se mimo to při pohybu svém dle směru, kterýž rýhy míti mají,
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Německé vojsko jest ozbrojeno děly z lité oceli, kteráž zhotovena jsou 
v slavném závodě Bedřicha Kruppa v Essenu. Děla ocelová vynikají v mnohé 
příčině nad starší děla bronzová a z kujného železa. Neníť tudíž divu, že 
předné mocnosti zásobují se v dílně Kruppově děly ocelovými. Tak ozbrojilo 
Rakousko z části své pevnosti a válečné koráby děly Kruppovými. Veliké svě
tové výstavy v Paříži a ve Vídni byly obeslány Kruppem ohromnými děly, 
jakých dosud svět neznal. Tak vyvolala na výstavě v Paříži r. 1867 Krup- 
pova lOOOliberka všeobecné podivení. Dělo toto má ráž 36 em. a váží 1000 
centů; nabíjí se jedním centem prachu a střílí lOOOliberné granáty. Hlaveň 
děla není vykována z jediného kusu; na povrchu jest sesílena několika ocelo
vými obručemi nebo kruhy, pročež slově střelba taková délo kruhové (Ring- 
geschůtz). Závor sestává z ocelového, vzadu zaokrouhleného klínu (něm. 
Rundkeil); podobného závoru, jenž pochází od Kruppa samého, užívá se 
zhusta při velkých střelbách. Obrovské dělo Kruppovo spočívá na loži želez
ném, jež má podobu saní, i dá se smýkati na rámci železném. Popsané dělo 
Kruppovo nalézá se nyní v přístavě v Kielu. Jiné obrovské dělo zhotovil 
Krupp r. 1875 pro vládu tureckou, kteráž je ustanovila k ochraně Bosporu. 
Hlaveň tohoto děla jest 8 métrů dlouhá, ráž jeho rovná se 35l/2 em., váha 
jeho obnáší 57500 kilogr., závor sám váží 2200 kilogr. Z děla tohoto vyhazují 
se ocelové střely, 520 kilogr. těžké, nábojem, jenž váží 125 kilogr., střele udílí 
se počátečná rychlost 475 métrů. Veliké dělo Woolwichské, též r. 1875 v An
glii zhotovené, váží 81000 kilogr.; ráž jeho obnáší 36*7 em. Na světové vý
stavě ve Vídni r. 1873 vyvolalo všeobecné podivení ohromné ocelové dělo, za
řízené k nabíjení od zadu, jež vystavila vláda ruská. Toto dělo, 40491 kilogr. 
vážící, má ráž 30 5 em., a nabíjí se 51 kilogr. prachu. Na téže výstavě na
lézalo se též Kruppovo ocelové dělo o ráži 30*5 em., jež vážilo 36Ó00 kilogr. 
Duté střely, k nabíjení tohoto děla sloužící, vážily po 296 kilogr. a k vy
hození jich třeba 60 kilogr. prachu. Dělo toto donáší až 9000 métrů daleko. 
Taková ohromná děla slouží k ochraně přístavů proti válečným korábům.

Ocelová děla, zřízená k nabíjení od zadu, jakýchž užívá se se značným 
úspěchem v polném dělostřelectvu německém, jsou zbraně v každém ohledu 
výtečné. Rakouská děla bronzová mají mnohé nedostatky, z nichž nejdůleži
tější sluší hledati v bronzu samém, kterýž co do stejnorodnosti, pevnosti, 
pružnosti a stálosti své nesnáší porovnání s litou ocelí. Aby nezůstalo v té 
příčině za ostatními mocnostmi, uzavřelo Rakousko, předělati stará děla bron
zová podlé způsobu, jehož původcem jest generál Uchatius, velitel dělostře
lecké zbrojnice ve Vídni, nad jiné zkušený a vzdělaný hutník. Uchatiusovi 
podařilo se, vzdělati bronz jistými pracemi, jichž tajemství velmi přísně se 
šetří, v látku tak pevnou a tvrdou jako ocel litá, pročež nazval tuto novou 
dělovinu bronzem ocelovým (něm. Stahlbronze). IJJchatiusův bronz jest prý 
složen z 92 č nejčistší mědi a z 8 č. cínu, kdežto obyčejná dělovina drží 
v sobě 9°/0 cínu. Slitina tato slévá se podlé návodu Uchatiusova do litino
vých a měděným jádrem opatřených kadlubů, čímž docílí se, že tuhne bronz 
současně na povrchu a ve vnitřné dutině hlavně, nabývaje v ten způsob 
větší hustoty a pevnosti. V hlavních těchto vyvrtává se duše o ráži poně
kud menší, nežli hotové dělo míti má, načež pudí se touto duší vodným 
lisem ocelové kužele do té doby, až rozšíří se duše v té míře, že má ráž 
předepsanou. V ten způsob podařilo se prý Uchatiusovi, obdržeti hlavně dělové, 
opatřené na vnitřné straně, kde mají působiti plyny prachové, vrstvou velmi 
pevného a tvrdého bronzu, kterýž vyrovná se oceli. Nové hlavně Uchatiu- 
sovy mají nad starší bronzové ještě i výhodu, že nerozšiřuje se po delším 
střílení duše jejich ohromným tlakem plynů prachových, který obnáší 2000 
a více atmosfér, což u starších děl vždy se stávalo, pročež byly pozdější 
rány již méně jisté. Uchatiusova děla jsou zřízena k nabíjení zadem a uží
vají dutých střel, opatřených obroučkami měděnými (kruhové duté střely, něm.
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Ringhohlgeschosse), jež vřezávají se při střílení do rýh, čímž nabývá střela 
pohybu točivého. Podlé návodu ruského plukovníka Lavrova obdrží se velmi 
pevný bronz, stlačuje-li se v kadlubu vodným lisem, dokud jest jěště kapalný; 
tak stává se dělovina velmi stejnorodnou a hustou. V Rusku konají se též 
zkoušky s děly, ulitými z bronzu kostíltového (drží v sobě 0-76% kostíku), 
jenž jest též velmi pevný, tvrdý, pružný a oceli v mnohé příčině podobný.

Střely plné  slévají se v kadlubech z písku. Každý kadlub sestává ze 
dvou částí, kteréž mají podobu dvou skříní beze dna. Vzorek jest kovový a 
sestává tolikéž ze dvou částí. Kolem obou polovicí vzorku zhotoví se zvláště obé 
části kadlubu, načež vzorek se vyndá a obě skřínky spojí se v kadlub úplný. 
Mají-li se slévati střely duté, opatřuje se kadlub jádrem z pálené hlíny, 
jímž vytvoří se dutina uvnitř střely. Má-li míti střela na povrchu plášť 
z měkčího kovu, jako granáty pruské a rakouské, staví se ještě do jiného 
kadlubu, kdež oblévá se olovem anebo nějakou slitinou, ježto přiléhá pevně 
k vypuklým žebrám na povrchu střely.

Výroba střelných zbraní a všeho, což k nim náleží, dočinila se za naší 
doby vysoké dokonalosti. V ohromných zbrojnicích, jichž prospěšným zařízením 
hledí jedna mocnost nad druhou vyniknouti, pracují ustavičně nad míru důmy
slně zřízené stroje s pílí horečnou, aby zhotovili zbraně výtečné a spolehlivé, 
jimiž má nepřítel potřen býti. Každý pokrok, ve vědě a v průmyslu učiněný, 
vykořistí se ve prospěch umění válečného u míře svrchované. Žel však, že 
obětuje se důvtip lidský právě takovým nálezům, za nimiž kráčí přečasto v zá
pětí ničení surové nejvznešenějších památek lidské přičinlivosti a práce, skrze 
něž dokázal člověk již tolikráte, že dovede sobě jedenkráte podmaniti přírodu 
a její síly!

c



Obr. 210. Sk len ík  fótografftv.

Fotografie čili světlopis.
N ejs ta rš í  p o k u sy  s v ě t lo p isu é  se  sloučeninami stříbrnatými. W ed g w o o d ,  D avy,  N ie p c e  a 
D aguerre.  Daguerréotypie. F o x  T albot  a  N ie p c e  de St. Victor. Talbotypie č. fotografie  
na papíre .  Fotograf ie  na kollodiu. Přístroj fotograficky. S k len ík .  Pracovna  tem n á  H oto  
vení obrazu  negativného .  P an n otyp ie .  Obrazy p o f i t iv n é .  Z vě tšován í  a zm en šován i  fo to 
grafií. Čarovné fotografie. —  C hem ické ú č in ky  světla .  S u ch é  d esk y  fotografické.  —  U ž í 
vání chrómanů ve fotografii.  I le l iografie .  W o o d b u ry h o  t i s k  vypuklý.  F o togra f ick ý  barvo-  
t isk .  P o k u sy  P o itey in ovy  a H u sn íkovy .  F ó to t y p ie  čili svě t lo t isk .  F ó to l i th o g r a fie .  F óto-  
cinkografie .  F otograf ie  n ezr u š ite ln é  č. pyrofótografie .  F o togra f ie  v p ř irozen ých  barvách .

,dož by nebyl se obdivoval myslí utěšenou přerozmanité směsici obrazův 
^nevyrovnané krásy, kteréž kreslí těkavý paprsek světla ustavičně způ
sobem čarovným v oku našem? Sotva že zraku zmizí obraz jeden, již 
objevuje se na místě jeho obraz krásnější a aniž bychom byli se nasytili 
jeho krásy, již vznáší se před námi nový svět různých krás, ještě ve

lkolepější a vznešenější! Není umělce, jenž by dovedl vybrati v pravém 
okamžiku z nepřeberného množství výjevů, jichž světlo dává nám viděti, ob
razu nejkrásnějšího; nebot rozmanité dojmy světla míjejí tak rychle, že jich 
sice v oku zachytiti, ne však v paměti udržeti můžeme. Zajisté by byl ještě 
v minulém věku každý býval jmín blouznílkem, kdož by byl odvážil se tvrditi, 
že nadejde jedenkráte doba, kdy bude těkavý paprsek světla člověkem upou
tán, aby kreslil na papíře všecky obrazy, kteréž jím stávají se viditelnými, by 
zachovaly se na věčné časy k pohledu rozkošnému. A doba ta skutečně na
dešla! — Upoutal člověk paprsek světla, pravého všudybyla, ku svým služ
bám. Neúnavné práci velkého počtu badatelů podařilo se, donutiti paprsky 
světla, aby ustalovaly obrazy, jimi samými způsobené. A skutečně dovedli toho 
tito noví umělci u míře svrchované!



Vývoj sveťlopisu. Wedgwood a Davy. 513

Světlopis čili fotografie (z řec. fo s  =  světlo a gra f o =  píši), jakž toto 
nové umění nazváno jest, náleží k nejpřednějším nálezům, k nimž bylo člo
věku dospěti. Podobně jako kněhtlačitelstvím uchovávají se myšlenky, snahy 
a badání výtečných duchův před zapomenutím, podobně zachovávají se světlo- 
pisem trvale různé obrazy a výjevy, jež v neustálé změně před zrakoma na
šima se míhají.

Fotografie nám opatřuje věrné obrazy našich přátel a slavných mužův,
ona kreslí obrazy cizích krajin, zvířat a rostlin pro obecné poučení; jí sobě
opatřujeme zevrubné obrazy zatmění slunce pro důkladnější opátrání. Ona 
nám zapisuje ustavičné změny tlakoměru a teploměru. Bez ní nemůže se 
obejiti hvězdář a učenec, umělci jest věrnou a spolehlivou pomocnicí. Zna
menité stavby, obrazy a jiné umělecké výtvory, v nichž mohli se kochati 
druhdy toliko zámožnější, staly se fotografií přístupnými každému i méně 
zámožnému.

Fotografií byla probuzena k životu i nová věda , ježto zpy
tuje účinky různé kmitajícího se étheru světelného. Tak přišly v zápětí za 
fotografií i různé jiné nálezy, větší dokonalosti ustavičně se domáhající, jichž 
blahodárného působení bude člověčenstvu doznávati v příštích dobách ještě 
více nežli nyní, neboť ponesou zajisté skvělejšího ovoce, došedše svého úpl
ného vývoje.

Vývoj světlopisu. Slunce, zemi naši osvětlující a zahřívající, jeví ještě
na mnohé látky velice zvláštní, teprv při pečlivém pozorování patrný účinek.
Známo jest drahnou dobu, že mnohé sbarvené látky na světle vyblednou. 
Barvivo mění se totiž působením světla v látku bezbarevnou anebo zcela 
jinak sbarvenou, zůstávajíc na všech místech, kam paprsky světla nemohly, 
úplně nezměněno. Této vlastnosti světla užívá se již ode dávna k bílení 
plátna. Režné, vodou zvlažené plátno prostírá se na slunci, čímž znenáhla 
barvivo jeho v té míře se rozkládá, že dá se z plátna louhem vyprati. Po
něvadž třeba k bílení na slunci dosti dlouhé doby, proto byl tento účinek 
paprsků slunečných s počátku méně nápadný; neboť člověka překvapují a 
k přemýšlení nabádají toliko proměny a úkazy, ježto rychle nebo náhle se 
objevují.

Nejzřejměji jeví se toto působení světla na pekelném kamínku nebo du
sičnanu stříbrnatém. Známo jest drahně času, že barví se prsty brzy tmavě, 
drží-li se v nich tato látka. Papír, napuštěný roztokem dusičnanu stříbrna
tého, barví se na světle velmi rychle tmavě. Této vlastnosti pekelného ka
mínku užívalo se při strojení nesmazatelného písma na prádle (viz str. 234). 
Písmo takové jest s počátku bílé; na slunci barví se ale velmi rychle tma
vohnědě a nemizí více praním nebo bílením. Přírodozpytec Fabricius vypra
vuje v díle svém „De rébus metallicis“ nadepsaném a r. 1566 vyšlém, že 
barví se rohovec stříbrný, známá ruda stříbrná, ježto zůstává v temnu bez
barvá, na světle slunečném temně. Rohovec stříbrný jest chlorid stříbrnatý. 
R 1777 upozornil Scheele, slavný badatel švédský, že černá chlorid stříbr
natý nejrychleji na světle fijalovém. Později seznalo se ještě více látek, ježto 
mění se působením světla.

Fotografie, ježto záleží v dělání obrazův trvalých působením světla sa
mého, jest nálezem novější doby, neboť pocházejí prvé pokusy, s obrázky 
světelnými předsevzaté, z posledních let věku minulého. Francouzský fysik 
Charles obdržel již r. 1785 na papíře, roztokem stříbra napuštěném, otisky 
různých předmětů působením světla, jež však rychle se kazily, jelikož ne
znal jich ustalovati. Podobnými pokusy zabývali se r. 1802 Wedgwood, syn 
znamenitého průmyslníka anglického Josiáše Wedgwooda a slavný chemik 
Davy, jižto užívali papíru, napuštěného dusičnanem stříbrnatým, k dělání oti
sků z listů různých rostlin, jež na takový papír kladli, načež jej ostavovali 
účinku paprsků slunečných. Papír tento zůstal pod listy, kamž světlo ne

J a h n o v a  Kronika práca. Díl IV. 65



514 Fotografie. Čili světlopis.

mohlo, úplně bílý, na všech ostatních místech zhnědl; tak dostávaly se 
bílé obrázky na tmavé půdě (průrysy čili stinné obrázky). Wedgwood do
stával týmž způsobem na takovém papíře též otisky rozličných obrazův, na 
skle nakreslených. Otisky ty záležely z bílých čar na tmavé půdě. Tyto 
zkoušky staly se v novější době základem zvláštního návodu, dle něhož lze 
otiskovati různé výkresy, nástiny a j .  v., zhotovené na průhledném papíře.

Všecky takové světelné obrázky neměly dlouhého trvání, neboť na světle 
rychle zčernaly. Neznalo se tehdy ještě látky, jíž dají se tyto obrázky ustá- 
liti. Přece však byl těmito různými zkouškami prvý krok k nálezu fotografie 
učiněn, neboť vzbudila se tak myšlenka o dělání obrazů bez kreslíře, pouze účin
kem světla, kterážto došla velikého oblíbení u čelnějších badatelů Anglie a 
Francie. Od té doby počaly se konati v zátiší přemnohé zkoušky, jež po
zději vedly k nálezu fotografie.

_ . *
Dle způsobu Wedgwoodova dají se hotoviti otisky pouze z předmětů 

plochých a z té příčiny nedošlo umění toto valného rozšíření. Wedgwood 
zabýval se později myšlenkou, zdali by nedaly se ustáliti ploché obrazy růz
ných těl, jaké povstávají v temnici. Davy a Wedgwood snažili se, aby zachy

tili takové obrázky na citli
vém papíře, jenž má povla
ku dusičnanu stříbrnatého. 
Zkoušky tyto nezdařily se, 
neboť papír tento nemá do
statečné citlivosti proti pa
prskům světelným v temnici. 
K zachycení obrázků tako
vých třeba látek mnohem cit
livějších Po takových lá t 
kách počal s pílí neúnavnou 
pátrati francouzský chemik 
Josef Niepce (nar. 7. března 
1765 v Chalonsu sur Saóne, 
zemř. 5. července r. 1833) [v. 
obr. 211.] Po delších, zhu
sta marných pokusích shle
dal Niepce, že stává se as
fa lt  působením světla neroz
pustným v silicích. Asfalt 
jest velmi snadno rozpustný 
v terpentýnu, petroleji, éthe- 
ru, silici lavandulové a j. v. 
Naleje-li se takový roztok 
na vyleštěnou desku kovo
vou, uschne v krátké době, 
zanechávaje jemnou, hnědou 
povlaku asfaltovou. Postaví-li 
se taková deska do temnice 

na místo, kde vidí se obraz, doznává záhy valné proměny. Všecka místa, 
kam dopadalo světlo, stávají se nerozpustná; asfalt rozpouští se pouze na 
oněch místech, ježto nalézala se ve stínu. Okem nelze pak arciť na takové 
desce pozorovati žádné proměny, ana deska tato vyhlíží jako před ozářením. 
Poleje-li se však povlaka asfaltová silicí lavandulovou, tedy rozpustí se všecka 
místa, na něž nemělo světlo účinku, ana místa ozářená, světlem proměněná 
(okysličená) zbývají na desce. Niepce obdržel na ten způsob velmi nezřetelné 
obrazy. Přece však stal se tento nález základem krásného odvětví fotografie,
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t. zv. heliografie, již Niepce sám, jak se zdá, byl naučil se poprvé znáti. Helio
grafie záleží v užívání fotografie při hotovení mědirytin.

Mědirytina dostává se, vyryjí-li se v hladké desce měděné rycí jehlou 
všecka místa, která mají býti v otisku černá. Má-li se takovou rytinou tisk- 
nouti, potáhne se nejprvé černí, pak dává se spolu s papírem do válcového 
lisu, čímž přechází čerň na papír, způsobujíc otisk.

Niepce usiloval o to, aby docílil takové rytiny bez rydélka, jediné pomocí 
světla. K účelu tomu opatřil měděnou desku známým nám již způsobem povlakou 
asfaltovou, pokryl ji pak papírem, na němž byl výkres, a toto ozařoval drahně 
času světlem. Pode všemi místy, která byla na výkresu černá, zůstal asfalt 
rozpustný, neboť proměnil se pouze tam, kde mělo světlo přístup. Silicí la- 
vandulovou odstranil se asfalt, kde zůstal rozpustný, po samou měd, ježto 
stala se na oněch místech v hnědé povlace opět viditelnou. Deska tato po
lila se po té kyselinou dusičnou, jíž leptala se‘toliko na místech, asfaltu 
prostých, Čímž dostal se v desce prohloubený výkres. * Takové desky, doko
nale očištěné, možná užiti po té k tisku obrazů, jež šlovou . V po
zůstalosti Niepce-ově nalézají se heliografie, pocházející již z r. 1826.

Heliografie užívá se k tisku papírových peněz. Tu sbíhá se často po
třeba, zhotoviti více desk k tisku, ježto úplně jsou si podobny, aby byly 
peníze stejné, čímž padělání peněz papírových velice se znesnadňuje. Na 
předné straně pruských ban
kovek, jež platí deset tolarů, 
jsou erb a písmo vytisknuty 
heliografickými deskami.

Otisky Niepce-ovy byly 
arciť velmi nedokonalé, pro
čež zůstaly dlouho nepovši
mnuty; ba konečně Niepce 
sám od jich hotovení upustil.
Počal opět konati pokusy k to
mu konci, aby nalezl způsob, 
dle něhož bylo by lze ustá- 
liti překrásné obrázky v tem
nici. Od r. 1829 konal své po
kusy společně s Daguerre-m; 
r. 1833 zemřel, nedočkav se 
odměny zasloužené za dlouho
leté namáhání své. Daguerre 
nepřestal konati podobné po
kusy i po smrti Niepce-ově, 
až se mu podařilo, že nalezl 
způsob k hotovení pěkných a 
v jisté míře i dosti trvanli
vých světelných obrazů.

Daguerre (nar. 18. li
stopadu 1787 v Paříži, zemř.
10. července r. 1851) (viz 
obr. 212.) počal zachycovati 
obrazy v temnici deskami stří
brnými, jež byly ostaveny tak dlouho parám iódovým, až sežloutly. Desky 
takové sloužily již Niepce-ovi při jeho pokusích. Na deskách těchto nalézá 
se jemná povlaka bledě žlutého iódidu stříbrnatého, jenž jest ve světle velmi 
citlivý, neboť barví se účinkem jeho rychle hnědě. Dá-li se taková deska do 
temnice, tedy barví se v jasnějších částech obrazu temněji a v tmavějších po
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měrně slaběji, arciť třeba vice hodin desku takovou ozařovati nežli stává se 
takový obraz viditelný.

Jednoho dne zavřel Daguerre několik takových desk, jež byly na krátko 
ozářeny, pročež nejevily ještě žádného obrazu, do skříně, kdež nalézaly se 
různé látky pohromadě. Po nějakém čase podíval se opět na desky tyto a 
shledal k svému velikému překvapení, že jsou na nich velmi zřetelné obrazy. 
Domníval se právem, že staly se obrazy tyto viditelné účinkem nějaké látky, 
v skříni se nalézající. Po té vyndaval jednu látku po druhé z této skříně, 
aby se přesvědčil, kterou byla se způsobila tato podivuhodná změna; než po 
několika hodinách obdržel zase zřetelné obrazy. Posléze skříň úplně vyprázd
nil a přece dostával v ní obrazy na deskách, jež byly po nějaký čas v temnici 
osvětlovány. Daguerre počal se již domnívati, že skříň tato jest očarována; 
tu nalezl na jejím dně misku rtu tí naplněnou, jíž si byl dříve nevšimnul. Hned 
soudil, že vyvinují se obrazy desk jeho bezpochyby parami rtutěnými, ježto 
ve skříni se nalézaly. Aby nabyl v té věci přesvědčení nezvratného, umístil 
desku, ježto byla krátkou dobu v temnici, nad páry rtutěné. Zdání jeho jej 
nezklamalo, neboť záhy objevil se k největšímu úžasu jeho na desce krásný 
obraz, a svět stal se na ten způsob o jeden z nejkrásnějších nálezův bo
hatším.

Nález Daguerre-ův byl uvítán od celeho světa s radostným nadšením. 
S počátku arciť málo kdo tomu věřil, že by daly se hotoviti věrné obrazy růz
ných předmětňv bez pomoci malířovy nebo kreslířovy; tím méně věřilo se 
tomu, že kreslí v přístroji Daguerre-ově různé předměty samy své obrazy 
pomocí světla. R. 1838 seznámili se s tajemstvím Daguerre-ovým slavní 
učenci Humboldt, Arago a Biot, jižto dokázali světu, že tento nový nález 
zakládá se na pravdě. Dle návrhu, jejž pronesl Arago, měl býti Daguerre vy
znamenán odměnou čestnou doživotného platu 6000 franků, uveřejní-li tajem
ství svého nálezu, aby toto nové umění každému přístupným se stalo. 19. 
srpna r. 1839. přednášel Daguerre poprvé o svém nálezu a od té doby po
čala daguerréotypie, jakž toto nové umění po svém nálezci nazváno jest, roz- 
šiřovati se po celém vzdělaném světě, jemuž jej Francie nezištně odkázala 
darem. . ,

S počátku každý se obdivoval daguerréotypům, jako by byly předměty 
zázračnými. Ba prorokovalo se, že stane se po tomto nálezu malířství úplně 
zbytečným, any obrazy světlem kreslené jsou v té míře věrné a dokonalé, 
že umění malířovo podobných nebude moci zhotoviti. Tak došla daguerréo
typie brzy velikého oblíbení a mnozí malíři opustili umění své, stavše se 
guerréotypisty.

Daguerréotypie. Pozorujmež nyní bedlivěji, kterak třeba sobě vésti při 
hotovení dobré daguerréotypie. Takový obraz tvoří se na desce stříbrné nebo 
měděné, pečlivě postříbřené. Deska broušená a dokonale vyleštěná klade se stří
brnou stranou svojí na čtyřhrannou skřínku, jejížto dno pokryto jest iódem. 
Záhy barví se parami iódovými slaměně, pak zčervená, zfijaloví a konečně 
zmodrá. Citlivá deska chrání se před světlem a ozařuje se v temnici. Da
guerre ozařoval desku nejméně 20 minut, nežli obdržel dobrý obraz. Jelikož 
desky Daguerre-ovy měly malou citlivost, bylo třeba, aby předměty, jichž obrazy 
se hotovily, byly silně osvětlené. Hotovila-li se dle způsobu tohoto podobizna, 
tedy bylo osobám státi na místě sluncem silně osvětleném. Aby stala se stří
brná deska citlivější, klade se ještě na skřínku, v níž nalézá se vápno, napojené 
kapalným brómem a ponechává se tuto po krátký čas. Tak stane se deska 
60kráte citlivější nežli byla před tím. často sloužívají k témuž účelu slouče
niny chlóru s brómem nebo s iódem a bromid iódnatý. Pak klade se ještě 
jedenkráte na skřínku s iódem, načež jest k hotovení obrazu připravena. De
ska tato upravuje se takto v místnosti tmavé anebo v síni, opatřené okny ze 
skla žlutého, jaké užívají fotografové.



Daguerréotypie. Talbotypie. 517

Citlivá deska uzavírá se pak do skřínky dřevěné (obr. 213) a tato zastrčí se 
do temnice; pak vytáhne se prkénko a, aby obraz padal na desku. Jak dlouho se 
má deska ozařovati, poznává se nejlépe cvikem; dostačí k účelu tomuto zhusta 
doba několika vteřin. S počátku není obraz viděti. Aby tento se vyvinul, klade
se deska stranou, která byla ozářena, na nádobu, v níž nalézá se r tu ť ; nutno,
aby byla deska nakloněna v úhlu 45° k vodorovné rovině. Rtuť zahřívá se zvolna 
na 60° a deska pozoruje se okénkem skleněným, po straně skřínky zasazeným. 
Páry rtutěné srážejí se na všech místech, jež doznaly 
účinku světla, v podobě přejemných, bílých kuliček, 
jež můžeme na každém daguerréotypu pomocí drobno
hledu pozorovati.

Po vyvinování obrazu třeba odstraniti ostatek 
povlaky z desky citlivé, světlem nerozložený, aby ob
raz se ustálil. K účelu tomu dává se deska do roz
toku sirnatanu sodnatého, kterýmž odstraňuje se ne
rozložený iódid a bromid stříbrnatý, načež omývá se 
vodou a suší se.

Aby byla daguerréotypie tato trvalejší, pozlacuje se 
ještě dle návodu Fizeau-ova. K tomu konci klade se 
vodorovně do železného stojanu, kdež poleje se zře
děným roztokem chloridu zlatového, jenž zahřívá se 
lihovým kahanem k varu. Zlato sráží se na stříbro, negativné,
pokrývajíc obraz co teninká povlaka. čímž tento na
bývá vzhledu příjemnějšího a chrání se před porušením. Na místě chloridu 
ziatového sloužívá k témuž účelu roztok sirnatanu zlatnato-sodnatého. Jakmile 
začnou se tvořiti bubliny v kapalině pozlaeovací, hodí se deska do vody, kdež
se omývá, načež se suší, čímž jest daguerréotyp dohotoven.

Daguerréotypy postrádají veliké trvanlivosti, ana rtuť dá se z nich snadno 
setříti; nejstálejší jsou ještě takové obrazy pozlacené. Pro silný, zrcadlovitý 
lesk možná daguerréotypy pozorovati toliko v jistém směru, má-li býti obraz 
úplně jasný. Daguerréotyp podává žlutá místa předmětu černě, modrá místa 
jsou na takovém obrázku zhusta bílá. Mimo to jsou obrazy tyto velmi drahé 
a nedají se znásobovati tiskem. Z pozlacených daguerréotypů lze dělati též 
velmi jemné galvanické snímky, aniž by to bylo k újmě obrazům původným. 
Po nálezu fotografie na kollodiu byly daguerréotypy znenáhla vytlačeny z uží
vání. Nyní nalezáme daguerréotypisty pořídku ještě v severné Americe.

Talbotypie. Téhož roku, kdy podal Daguerre tajemství svého nálezu u ve
řejnost, vydal Fox Talbot, bohatý Angličan, popis způsobu, dle něhož lze hotoviti 
světelné obrazy na papíře. Talbot napouštěl papír roztokem kuchyňské soli a 
dával jej pak do stříbrné lázně. Na ten způsob dostal papír, jenž jest mno
hem citlivější onoho, jehož užíval při svých zkouškách Wedgwood. Talbot ho
tovil na tomto papíře otisky z listů. Aby obrazy takové byly trvanlivé, kla
dou se dle návodu Talbotova do nasyceného roztoku soli kuchyňské, jímž 
rozpouští se s papíru nerozložený chlorid stříbrnatý, čímž obraz se ustaluje. 
Slavný hvězdář John Herschel užil k ustalování takových obrázků poprvé 
sirnatanu sodnatého, jenž k účelu tomu nejlépe se hodí.

Tak bylo lze docíliti účinkem světla na papíře stálých obrázků. Nyní 
hotoví se podlé způsobu Talbotova zhusta otisky listů, mechů a květin, ne
boť citlivý papír, k účelu tomu potřebný, lze dostati v obchodě.

Podlé tohoto způsobu možná sobě opatřiti v krátké době otisky výkresů, 
map, rytin atd., což jest velikou výhodou v kancelářích, v továrnách a j. v. 
Když jedná se nám o rychlé a přesné okreslení nějakého rysu, povedeme 
sobě následovně: Papír, na němž výkres se nachází, položí se prázdnou stra 
nou na tabulku skleněnou, načež přitiskne se k němu citlivý papír. Dáme-li 
nyní tuto desku skleněnou na světlo, tedy prochází toto pouze světlými místy

Obr. 213. Skřínka pro obrazy
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papíru, any čáry na výkresu světla nepropouštějí, a papír citlivý zhnědne na 
těchto místech. Po krátkém času dostane se otisk výkresu, na němž jsou všecka 
místa bílá, kteráž jsou v původném výkresu černá. Otisk tento má se podobně 
k výkresu, jako předmět k obrazu svému v zrcadle. Otisk ustaluje se po té 
ještě v roztoku sirnatanu sodnatého, načež se suší. K hotovení takových otisků 
slouží zvláštní rámce dřevěné, v nichž lze tabuli skleněnou s papíry upevniti.

Černé otisky, jež způsobem právě popsaným lze obdržeti, šlovou též 
obrazy negativné (negativy). Lišíť se od obrazu původného tím, že jsou na 
nich všecka místa tmavá, kteráž jsou na tomto světlá, ježto vidí se místa 
nejtmavější bílá a levá strana předmětu spatřuje se v negativu na právo. Těchto 
lze užiti k hotovení obrazů positivných (positivů), jež srovnávají se ve všem 
s předmětem. K účelu tomu klade se otisk a citlivý papír na desku skleně
nou, upevněnou ve zvláštním rámci, a toto ostaví se účinku světla, jež pro
cházejíc pouze světlými čarami otisku, barví pak tmavě papír citlivý na těchto 
místech; pod temnými místy negativu zůstává papír bílý. Jestli otisk tento 
dosti zřetelný, tedy se ještě ustaluje v roztoku sirnatanu sodnatého. Obraz, 
jenž v ten způsob povstává, srovnává se ve všech podrobnostech svých s vý
kresem, dle něhož byl negativný obraz zhotoven. Podlé způsobu toho opa
třuje sobě zeměpisec věrné otisky map, strojník hotoví tak otisky z výkresů 
různých strojů a studující otiskuje sobě výkresy, z nichž má se učiti. Při 
dělání těchto otisků dlužno hleděti k tomu, aby přiléhal citlivý papír zcela 
těsně k původnému obrazu a sice k oné straně, na níž výkres se nachází.

Talbot pokoušel se též dlouho nadarmo o zachycení obrazů v temnici, 
až konečně dvě léta po nálezu daguerréotypie podařilo se jemu, že upevnil 
takový obraz na papíru, opatřeném povlakou iódidu stříbrnatého. Papíru tako
vého dostával na ten způsob, že namáčel papír nejprvé do roztoku stříbra a 
po té do roztoku iódidu draselnatého. Tento papír namáčel ještě do smíše
niny z roztoku stříbra a kyseliny duběnkové, čímž stával se citlivějším. Cit
livý papír ozařoval po té v temnici obrazem, načež poléval jej ještě smíše
ninou roztoku dusičnanu stříbrnatého s kyselinou duběnkovou, čímž se na 
něm obraz negativný vyvinoval; obrázek tento ustaloval se ještě v roztoku 
bromidu draselnatého.

Takový negativ jest již plochý obraz jistého těla. Talbot hotovil podlé 
něho též obrazy positivně. K účelu tomu kladl negativ na papír citlivý, opa
třený vrstvou chlóridu stříbrnatého a toto pak ostavoval působení světla. Světlo 
svítilo skrze světlá místa negativu na citlivý papír, čímž tento barvil se pod 
těmito místy tm avě; temná místa negativu nepropouštěla žádného světla, pro
čež zůstal pod nimi citlivý papír bílý. Takové positivně obrázky ustalovaly 
se ještě v roztoku sirnatanu sodnatého. Z jednoho negativného obrazu dalo 
se dle způsobu vzpomenutého zhotoviti téměř nesčíslný počet otisků positiv- 
ných. Tak vstoupila fótografie do řady umění násobných a tato okolnost měla 
nemalého účinku na další její vývoj.

Dle Daguerre-ova návodu možná obdržeti toliko jeden positivny obraz. 
Jest-li třeba více daguerréotypův téhož předmětu, pak dlužno hotoviti každý 
následující obraz podobně jako prvý. Pracuje-li se dle Talbotova způsobu, kterýž 
byl nazván kalotypie (krasotisk) nebo talbotypie, tedy možná zhotoviti z obrazu, 
v temnici vytvořeného, na sta věrných otisků.

Obrazy, zhotovené dle Talbotova způsobu, nejsou však úhledné pro ne
dokonalosti v papíru, na němž nalézá se negativný obraz. V otisku positiv- 
ném spatřují se všecky skvrny a nerovnosti papíru věrně vyobrazeny a z té 
příčiny nesnášejí takové obrázky porovnání s krásnými, jemnými daguerréo- 
typy. Záhy však dospěl způsob tento neúnavnou pílí různých badatelův k ve
liké dokonalosti.

Niepce de St.- Victor, synovec Josefa Niepce-a, přítele Daguerre-ova a 
nálezce heliografie, měl šťastný nápad, že na místě papíru užil k dělání ne-
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gativň desky skleněné, již povlékl lilkem , v němž bylo něco iódidu draselna
tého rozpuštěno. Bílek rozmíchá se k účelu tomu v sníh a nechá se pak 
ustátí. Suché tabulky skleněné, opatřené povlakou bílku, namáčel pak do 
stříbrné lázně, na ten způsob povstal na teninké blance bílku žlutý iódid stří
brnatý, jenž jest ve světle velmi citlivý. Niepce takovou tabulku v temnici 
ozařoval. S počátku nebyl obraz patrný, vyvinul se ale okamžitě, jakmile 
ponořila se tabulka do roztoku kyseliny duběnkové. Tak dostal Niepce velmi 
čistého negativného obrazu, z něhož hotovil krásné otisky positivné podlé 
Talbotova návodu; otisky tyto úplně se vyrovnaly daguerréotypům. Tento 
nález stal se r. 1847.

Nový způsob dělání fotografií měl ještě mnoho nedostatků. Příprava cit
livé desky, vyvinování a ustalo vání obrazů vymáhají nemalého cviku a veliké 
bedlivosti. Nemalou závadou jest též bílek, poněvadž rozkládá se teplem 
velmi rychle. Hledala se tedy látka k účelu tomu způsobilejší.

Po nálezu střelné bavlny počali fotografové konati zkoušky s kollodiem, 
ježto jest roztokem této třaskavé látky ve smíšenině líhu s étherem. Již 
r. 1851 uveřejnil Scott Archer v Anglii úplný návod k dělání fotografií po
mocí kollodia, jenž předčí v mnohé příčině nad Niepce-ův způsob fotografo
vání pomocí bílku. Archer povléká skleněné desky kollodiem, smíšeným s iódi- 
dem draselnatým, klade je pak do stříbrné lázně, čímž stávají se citlivými; 
citlivé desky ozařují se v temnici, polévají se po té roztokem kyseliny du
běnkové nebo pyrogallové (též roztokem skalice zelené), čímž obraz se vyvi
nuje, načež tento ještě se ustaluje.

Podlé návodu Archerova dostává se velmi jemných a čistých obrázků ne
gativných, dle nichž lze zhotoviti krásné otisky positivné. Niepce de St.- 
Victor opatřil papír positivný teninkou povlakou bílku a dostal pak na tako
vém papíře velmi jemné a krásné obrázky. Nyní slouží takový papír, lesklou 
vrstvou bílku opatřený, výhradně k dělání positivných obrázků.

Tak zdokonalil se znenáhla přičiněním a usilovnou prací těchto bada
telů Talbotův způsob, jehož málo kdo sobě s počátku všímal, v té míře, že 
vytlačil znenáhla daguerréotypy z užívání. Od r. 1853 docházely papírové 
fotografie vždy většího oblíbení a daguerréotypy lze již jediné pořídku zde 
neb onde viděti.

Způsob fotografování na kollodiu má nyní nejvíce příznivců. Nemalého 
rozšíření dosáhl po zavedení t. zv. visitek. Tyto malé věrné podobizny, kte
réž jsou každému milou upomínkou, počal r. 1858 hotoviti v Paříži Disderi, 
fotograf při dvoře císaře Napoleona III. Brzy dosáhly obrázky tyto takového 
oblíbení, že hotoví se nyní po celém světě, any staly se každému vzdělanému 
člověku skutečnou potřebou. Nalezáme nyni ve všech rodinách t. zv. album 
s fotografiemi známých a přátel. Jediné v Berlíně jest deset továren, kteréž 
hotoví fotografická alba, jež rozesílají se odtud do celého světa.

Prvé nežli přistoupíme k zevrubnému po
pisu dělání fotografií pomocí kollodia, seznámí
me se se zařízením temnice čili přístroje foto
grafického.

Temnice fotografova. Přístroj tento jest 
v podstatě své zdokonalená temnice (Camera 
obscura). Na obr. 215. vidí se, v čem temnice 
záleží. Uzavřeme-li v malé síni okno dřevěnou 
okenicí, v níž nalézá se malý otvor, tedy ob
jeví se naproti tomuto otvoru na stěně obrácený obraz krajiny, ježto leží 
před oknem. Velmi ostrých obrazů takových dostává se, opatří-li se otvor 
v okenici čočkou sběrací o veliké dálce ohniska. Na obr. 214. vidí se temnice, 
jaké užívá se zhusta k dělání různých pokusův. Přístroj tento jest truhlík uvnitř 
černě natřený, do něhož zasazena trubice, v níž může se posouvati sběrací čočka
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Obr. 215. K terak tvoři se obraz v temnici.

(předmětnice), mající velikou dálku ohniska. Paprsky ab, přicházející z předmětu 
před čočkou, dávají za čočkou na tabuli ze skla bezlesklého (mdlého) nebo 
zrnitě vybroušeného obraz obrácený a1bl , anebo dopadají, opustivše čočku, na 
zrcadlo gh, v úhlu 45° skloněné, a odrážejí se vzhůru na prosvitnou desku,

kdež vytvořuje se obraz a2b2, jejž lze na 
papíře okresliti. Temnice fotografova zr
cadla nemá, poněvadž jeho nepotřebuje.

Přístroj fotografův klade se na 
zvláštní stojan, jímž možná dle potřeby 
pohybovati. Truhlík sám jest opatřen 
řásnatě zprohybanými stěnami, aby dal 
se pohodlně roztahovati nebo stlačo- 
vati. Při dobrém přístroji fotografi
ckém záleží hlavně na předmětnicích,
ježto mají býti bedlivě vybroušeny a 

pečlivě opátrány. Fotograf užívá achromatické předmětnice bud jednoduché 
nebo složené, obyčejně dvojnásobné; prvé užívá, fotografuje-li krajinu nebo 
rytiny, obrazy a j .  v., dvojnásobná předmčtnice slouží, dělá-li podobizny. Při 
jednoduché předmětnici třeba citlivé sklo déle ozařovati; obraz, který tak
povstává, není však v té míře znetvořený, jako onen, jenž dává předmětnice
dvojnásobná. Fotografuje-li se předmětnici dvojnásobnou nějaký předmět, ome
zený rovnými čarami, na př. dům, obdrží se obraz znetvořený, zdola široký, 
shora úzký, podobající se homoli cukru. Předmětnici jednoduchou dostane se 
obrazu, na němž mají jednotlivé čáry směr podobný jako na předmětu samém. 
Bez předmětnice dvojnásobné nelze se obejiti při dělání podobizen, neboť 
dáva obraz jasný a zřetelný, na němž jsou světla a stíny úhledně rozděleny, 
pak se jí urychluje velice tvoření obrazu na skle citlivém.

K předmětnicím náležejí různá stínidla . Tato jsou kotouče měděné, černě
natřené, opatřené otvory různé velikosti. Stínidla kladou se blízko předmět
nice; čím menší mají otvor, tím jemnější a pěknější dostává se obraz, tím 
déle však dlužno citlivé sklo ozařovati nežli se obraz zachytí. Obr. 216. uka
zuje úpravu pouzdra mosazného, v němž jsou zadělány achromatické předmět

nice A  a B. V předu tohoto pouzdra 
nalézá se kruh E , jímž lze přístroj 
tento k temnici přišroubovati. V pou
zdře mosazném nalézá se roura, jíž 
lze pohybovati pomocí šroubu F\ po
hybem tímto lze obě čočky k sobě 
více přiblížiti anebo od sebe vzdáliti. 
Příklopem D  lze přístroj tento s pře
du zavříti; H  jest stínidlo měděné, 
ježto zastrkuje se při G do pouzdra.

Když jest trubice s předmětnicemi k truhlíku přišroubována, postaví se 
přístroj naproti osvětlenému předmětu, jehož obraz se hotoviti má. Na skle 
bezlesklém, jež nalézá se na zadné stráně truhlíku, objeví se obrácený 
obraz, více nebo méně dokonalý a zřetelný. Fotograf pak truhlík roztahuje 
neb stlačuje, aby dostal obrazu zcela jasného. Místo, kde povstává pak 
dobrý obraz, slově ohniskem předmětnice, vzdálenost jeho od čočky sběrací 
nazývá se dálkou ohniska předmětnice.

Ve fotografově přístroji lze obdržeti obrazy ostré pouze od oněch před
mětů, jež nalézají se v jedné rovině. Jestliže dostáváme v temnici ostrý obraz 
jistého předmětu, 10 métrů vzdáleného, tedy bude obraz jiného, 100 métrů 
vzdáleného předmětu již mdlý, neurčitý a naopak, povstává-li v temnici ostrý 
obraz předmětu 100 métrů vzdáleného, pak bude obraz předmětu bližšího 
mdlý a nezřetelný. Fotografuje-li se obličej, tedy můžeme za to míti, že na-

Obr. 216. Předmétnice složená.



Temnice, fótografie na kollodiu. 521

lézají se veškeré jeho části v jedné rovině, pročež obdržíme v temnici podo
biznu zcela zřetelnou. Jinak arciť, fótografuje-li se krajina; tu nalézají se 
jednotlivé předměty v různých vzdálenostech od temnice. Má-li se dostati 
v případě tom zřetelného obrazu, dlužno opatřiti předmětnici stínidlem o 
otvoru malém, jímž propouštějí se do temnice toliko jisté paprsky. Užívá-li 
se k podobným účelům předmětnice jednoduché, třeba k zachycení obrazu na 
citlivém skle delší doby; jinak jest, užívá-li se předmětnice dvojnásobné, ne
boť pak dostačí již krátké ozařování k docílení dobrého obrazu.

» Sklo bezlesklé, na němž povstává v temnici obraz, lze vyndati, načež zastr
kuje se na jeho místo rámec se sklem citlivým, na němž má se vytvořiti obraz.

Temnici nalezl v XYI. věku neapolitanský učenec Porta. O zdokonalení 
temnice fotografické mají zvláštní zásluhu Charles Chevalier, jenž zavedl dvoj
násobnou achromatickou předmětnici, a professor Petzval ve Vídni, dle jehož 
návodu hotoví se výborné Voigtlánderovy předmětnice pro fotografické přístroje.

Běží-li někdy o zhotovení většího počtu podobizen (visitek), tedy užívá 
fotograf temnice, opatřené několika, na př. osmi předmětnicemi (viz obr. 217.).

Obr.. 217, Temnice s větším počtem předmétnic.

V takové temnici dostává současně na citlivém skle více negativných 
obrázků, z nichž možná v téže době zhotoviti na citlivém papíře týž počet 
otisků, jež srovnávají se vespolek ve všech podrobnostech.

Fotografie na kollodiu. Fotografie ustaluje způsobem chemickým obraz, 
vytvořený v temnici paprsky, jež vysílají předměty osvětlené. Seznavše již 
dříve zařízení fotografického přístroje, přistoupíme nyní k popisu způsobů, 
dle nichž vedou sobě fotografové nejčastěji, aby ustálili obrazy v temnici. 
Způsobů těchto jest sice znám veliký počet, téměř všecky směřují však 1. 
k dosažení obrazu negativného (franc. cliché) č. , pomocí něhož dělají
2. veliký počet obrazů positivných č. 'positivů (otisků).

Na obraze negativném (viz obr. 218.), jenž jest vždycky zhotoven na látce 
průhledné, vidí se světlá místa předmětu co stíny neprůhledné a stíny jeho jeví se 
co místa průhledná; položíme-li za takový obraz list bílého papíru a díváme-li 
se proti světlu, shledáme opak toho, co vidíme na předmětu v přírodě. Tento 
prvý obraz dostává se v temnici, obrácené k předmětu, jenž se fotografuje. 
Negativný obraz slouží dále k dělání obrazů positivných č. otisků (viz obr. 
219.), na nichž nalezáme místa světlá a stíny tam, kde je vidíme v přírodě; 
takové obrazy hotoví se mimo temnici.

. J a h n o v a  Kronika práce. Díl IV. 0 0
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Hotovení obrazu negativného. Pojednáme nejprve o pracích, jichž třeba 
při dělání obrazu negativného. Negativy lze zhotoviti dle různých způsobů, 
nejlépe však osvědčilo se dosud dělání negativných obrazů na vrstvě vlhkého 
kollodia, pročež promluvíme o tomto způsobu nejprvé.

Mají-li se dělati obrazy ne
gativné na vlhkém kollodiu, třeba :
1. fotografického přístroje a růz
ných sloučenin chemických; 2. tem
né komůrky nebo pracovny; 3. svě
tlé, zasklené síně k fotografování 
(skleníku).

V  temné praco v né  fotografově 
konají se všecky takové práce, jichž 
třeba předsevzíti za nepřístupu oby
čejného světla slunečného, kterýmž 
mění se sloučeniny stříbrnaté. P ra 
covna tato budiž opatřena jedním 
oknem se skly pomerančové žlu 
tými, ano světlo, mající takovou 
barvu, nepůsobí chemicky v soli 
stříbrnaté. Svítí-li slunce na okno 
pracovny, třeba toto zakryti na 
vnější straně bílým prosvitavým pa
pírem. V pracovně nalézá se oby
čejně větší nádoba, v níž shromaž
ďují se všecky zbytky, stříbro ob
sahující, aby se jich mohlo později 
k vyloučení tohoto kovu užiti. Blíže 
pracovny nechť nalézá se studna 
anebo jímadlo na vodu, jíž jest ku 
všem pracím fotografovým velice 
třeba.

Obr. 218. Pohled na  obraz negativný se strany, kteráž 
nem á povlaky kollodiové.

Mají-li se fótografovati osoby, 
sochy, obrazy atd., tedy provádí se 
práce tato ve světlé síni (obr. 210.), 
do níž má světlo netoliko shora, 
nýbrž i se strany dostatečný pří
stup. Síň tato budiž tak polo
žena, aby osvětlovala se pouze 
světlem, od modré oblohy odra
ženým, neboť zkušeností se oká
zalo, že jest světlo, přicházející 
přímo od slunce, k docílení do
brého obrazu nepříznivé. Síň k fo
tografování staví se na místa vyšší, 
aby měla s dostatek světla a opa
třuje se s jedné strany, obyčejně 
k severu obrácené, stěnou skleně
nou a shora jest rovněž přikryta 
střechou skleněnou. K zasklení u- 

žívá se bílého, manganu prostého skla, ano toto postupem času žloutne, po
hlcujíc pak čásť paprsků chemicky činných. Stěny, jež slouží k osvětlení, 
jsou opatřeny místy záclonami, stínítky a zrcadly, jimiž lze světlosť uvnitř 
síně spravovati a dostatečného osvětlení předmětu docíliti. Zadná stěna takové

Obr. 219. Obraz positivny.
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síně dá se potáhnouti světle šedým suknem anebo jest takovou barvou na
třena; nátěr takový nemá se lesknouti.

Negativné obrázky hotoví se na deskách skleněných, jichž mívá fotograf 
větší zásobu. Desky tyto řeží se ze skla zrcadlového. Mají býti úplně hladké 
a lesklé, prosté skvrn, bublin a jiných vad. Kraje jejich jsou důkladně obrou
šeny. Fotograf zastrkává větší počet těchto skel do zvláštní skřínky, kdež 
chrání se před poškozením.

Tabulky nebo desky skleněné (skla), jakých užívá se k dělání obrazu 
negativného, nechť jsou úplně čisté, má-li býti obraz prost veškerých skvrn; 
proto třeba skla tato co nejpečlivěji vyčistiti prvé, nežli může se přistoupiti 
k hotovení obrazu. Čistění těchto desk provádí se následujícím způsobem: 
Deska skleněná upevní se ve zvláštním rámci, načež potře se řídkou kaší 
z křídy, rozdělané ve vodě a nechá se pak uschnouti. Suchá deska otírá se 
pečlivě na obou stranách a dává se pak do nádoby porculánové, v níž nalézá 
se zředěná kyselina dusičná a ponechává se tuto asi deset minut, načež omývá 
se ve vodě a utírá se čistým šátkem. Čisté desky uschovávají se před potře
bou ve zvláštní skříni. Krátkou dobu před fotografováním oplakují se tabulky
tyto lihem a usušují se pak pečlivě v šátku bavlněném.

Prvé nežli může se obraz jistého předmětu fótografovati, má se objevo-
vati ve fotografickém přístroji zcela určitě a bez úhony. Fotograf postaví
se za zadnou čásť svého přístroje, kdež jest zasazena deska skleněná, tak 
přibroušená, aby se neleskla, a přikryje hlavu svou černým šátkem, jenž po
krývá i temnici a pozoruje obrácený obraz, pocházející od předmětu, jenž na
lézá se před předmětnicí. Má-li povstati v temnici jasný a zřetelný obraz, 
třeba aby byl předmět přiměřeným způsobem dostatečně osvětlen. Obyčejně 
osvětlují se osoby, jichž podobizny se hotoví, světlem odraženým od modré 
oblohy, ježto vniká shora a se strany do skleníku. Nejlepší doba k dělání 
podobizen jest v létě poledne mezi 12 a 2 hodinou; v zimě jest účinek pa
prsků slunečných touže dobou v příčině chemické mnohem slabší. Jest-li 
obraz v temnici úplně jasný a zřetelný, tedy může sloužiti k dělání negativu.

Fotograf vyhledá ve skřínce očištěnou tabulku skleněnou, zachytí ji 
v jednom rohu a donese ji do tmavé pracovny, kdež polévá ji kollodiem. 
Toto strojí se následujícím způsobem: Do láhve skleněné dají se 4 gramy 
kollodiové střelné bavlny (střelné bavlny fotografické), načež naleje se tam 
170 krychlových centimetrů étheru o hustotě 62 stupňů dle Gay-Lussac-a; láhev 
se uzavře, pak se jí třepe, aby éther bavlnu dokonale pronikl, po té přičiní se k této 
směsi 130 krychlových centimetrů líhu 40stupňového dle G.-L. Kapalinou touto se 
míchá, až veškerá bavlna se rozpustila, načež nechává se ustáti. Do jiné láhve 
dá se 40 krychl. centimetrů líhu 40stupňového, k němuž přičiní se 1*5 gm. 
iódidu kademnatého, 1*5 gm. iódidu ammonatého a 0*7 gm. bromidu kadem- 
natého. Všecky tyto látky mají býti v podobě jemného prášku prvé, nežli se 
dávají do láhve. Jsou-li roztoky v obou láhvích úplně čiré, tedy odleje se 85 
krychl. centimetrů kollodia a smíchá se s 15 krychlovými centimetry kapaliny 
z láhve druhé, načež nechává se smíšenina tato po 24 hodin ustáti; pak od
leje se čirá kapalina a uschovává se v láhvi dobře uzavřené. Tohoto kollodia 
užívá se teprv 5—6. dne po jeho přípravě.

Tabulka skleněná, na níž má se nabyti obrazu negativného, opráší se 
jemným štětcem. Fotograf uchopí pak čistou desku v jednom rohu levou ru
kou a naleje na ni, drže ji vodorovně, pravou rukou dostatečné množství 
kollodia. Skláněje desku pozorně ku všem rohům, docílí toho, že se po
kryje všudež stejně tenkou, úplně hladkou vrstvou kollodia, načež odleje 
nadbytek do zvláštní láhvičky. Kollodium velmi rychle schne, zanechávajíc 
tenounkou průhlednou blanku, kteráž pevně ke sklu lne. Tato deska udělá 
se pak citlivou (t. j. ponoří se do lázně stříbrné), dokud jest kollodium 
ještě vlhké.

6 6 *
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Lázeň stříbrná strojí se následujícím způsobem: Do láhve ze žlutého skla 
naleje se 300 gm. překapané vody, k níž přičiní se 21 gm. hraněného dusičnanu 
stříbrnatého. Jestli roztok tento úplné čirý, přičiní se k němu 0'025 gm. iódidu 
draselnatého, a kapalina tato nechává se ustáti, načež ještě se procezuje.

Procezená, úplně čirá lázeň stříbrná naleje se do mělké nádoby porcu
lánové, načež ponoří se do ní tabulka skleněná, kollodiem opatřená, na ten 
způsob, aby nalézala se blanka kollodiová na svrchné straně její. V lázni stří
brné ponechává se deska tato asi jednu minutu, pak vyndává a prohlíží se, 
zdali nenalézají se na jejím povrchu pruhy olejovité; jestli tomu tak, pono
řuje se znovu do lázně stříbrné, kdež ponechává se ještě asi půl minuty. 
Nemá-li povrch skla více vzhledu mastného, vyndává se tabulka z lázně a 
nechává se okapati, k čemuž třeba opět jedné minuty času. Zadná strana 
tabulky osušuje' se ještě pijavým papírem, načež zasazuje se, dokud jest 
ještě vlhka, do zvláštní skřínky pro obrazy negativné (viz obr. 213.). Tato 
skládá se z rámce, do něhož dá se všoupnouti prkénko a, v zadu nalézají 
se dvířka b. Sklo citlivé klade se stranou kollodiovou na prkénko, pokrývá 
se listem pijavého papíru, načež uzavírá se skřínka dvířkami.

Sklo citlivé třeba nyní pečlivě chrániti před přístupem světla, neboť 
povrch kollodia jest opatřen vrstvou sýrovitou, složenou z iódidu a brómidu 
stříbrnatého, ježto se mění působením světla. Obě tyto látky povstaly vý
měnou stříbra z lázně za kadmium a ammonium z kollodia, ježto sloučily se 
s kyselinou dusičnou na dusičnan kademnatý a ammonatý, kteréž nalézají se pak 
v lázni stříbrné. Skřínka, v níž jest uzavřeno sklo citlivé, nese se svisle do skle
níku, kdež ještě jedenkráte fotograf zkouší, zdali jest obraz v temnici úplně 
zřetelný. Jestli fotograf s obrazem spokojen, zavře předmětnici příklopkem, 
vytáhne sklo bezlesklé ze zadu temnice, zastrčí rámec s tabulkou citlivou na 
její místo a vytáhne víčko a (viz obr. 214.), ježto tabulku s předu přikrývá. 
Pak odstraní příklopek z předmětnice, aby mohl obraz v temnici na citlivou 
desku padnouti. Konají-li se tyto práce, třeba aby v síni panovalo úplné 
ticho, tak aby ani předmět, ani temnice sebou nepohnuly. Doba, po kterou 
ozařuje se sklo citlivé obrazem, jest rozdílná, podlé dálky ohniska předmět
nice (čím větší jest tato dálka, tím déle se ozařuje); mimo to jest závislá i na 
osvětlení předmětu a na složení kollodia. Bylo-li kollodium připraveno dle 
způsobu výše popsaného, tedy třeba v létě v poledne 8 až 10 vteřin k vy
tvoření obrazu, na př. podobizny. Užívá-li se předmětnice jednoduché, tedy 
třeba ozařovati sklo citlivé alespoň jednou tak dlouho, jako v případě po
psaném, kde užilo se předmětnice dvojnásobné. Za počasí pošmourného a 
v zimě bývá doba tato dva- až i třikráte delší.

Shledávalo se, že jest vždycky třeba jisté, byť i krátké doby (nejméně 
8 až 10 vteřin) k vytvoření podobizny v temnici. Konajíť se sice pokusy za 
účelem, aby se nalezla látka v té míře citlivá, že by na ní již okamžitým 
ozařováním zřetelný obraz povstati mohl. Ferrier a Soulier v Paříži hotoví 
již drahně času takové okamžité fotografie pro stereoskopy. Užíváť k účelu 
tomu také skel s povlakou citlivou vlhkého kollodia. Předměty, jichž obrazy 
mají v okamžiku vytvořeny býti, vymáhají velmi silného osvětlení; proto lze 
v ten způsob snadno zhotoviti obraz krajiny. I podobizny lze v okamžiku zho- 
toviti. Třeba k tomu konci, aby byla osoba silně osvětlena přímými paprsky 
slunečnými. Temnice, v níž mají se obrazy takové tvořiti, jest opatřena před- 
mětnicemi o malé dálce ohniska, jimiž dostává se malých, velmi světlých ob
razů, kteréž zachycují se na vrstvě citlivého kollodia. Obrazy takové nejsou 
pěkné, neboť nalézají se na nich vedlé lesklých světlých míst stíny příliš 
tmavé; z té příčiny hotoví se podobizny okamžité velmi zřídka.

Má-li fotograf za to, že prošla dostatečná doba k vytvoření obrazu, uzavře 
předmětnici příklopkem, všoupne do rámce prkénko a odnese skřínku se 
sklem do pracovny, při čemž drží rámec svisle.
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V pracovně podepře skřínku o zed, aby stála kolmo, a koná práce, po
třebné k vyvinování obrazu. Vyndá-li se tabulka z rámce, není viděti ještě 
žádného obrazu, neboť tento vystoupí teprve, když bylo sklo polito kapalinou 
vyvinovací (lázní železnou, franc. bain de fer).

Lázeň železná strojí se následujícím způsobem: 25 gm. skalice zelené roz
pustí se v půl litru překapané vody; k roztoku tomuto přičiní se 25 krychl. 
centimetrů ledové kyseliny octové a 25 krychl. centim. líhu, načež se procedí.

Pak odleje se něco této kapaliny vyvinovací do skoumavky. Deska skle
něná vyndá se z rámce, podrží se v levé ruce za jeden roh téměř vodorovně, 
načež vyleje se na ni pravou rukou rychle ze skoumavky kapalina vyvino
vací. Jakmile nalézá se celý povrch desky pod kapalinou, ihned objeví se 
obraz; pak odleje se kapalina opět do skoumavky. Drží-li se tabulka proti 
světlu, stává se obraz patrný. Když jest slabý, polévá se sklo znovu kapa
linou vyvinovací, načež odlévá se tato do zvláštní hliněné nádoby a obraz 
omývá se překapanou vodou, kteráž naň leje se z láhve střikací.

Jestliže ozařovalo se sklo příliš krátkou dobu, zůstává obraz i po vy
vinování slabý. V případě tomto dlužno obraz sesíliti zvláštní kapalinou. 
Ozařovalo-li se sklo příliš dlouho, pak objeví se po vyvinování obraz načer- 
venalý. Bílá místa obrazu takového nejsou průhledná a místa černá jsou 
prosvitavá; obrazu takového nelze užiti k dělání otisků. Lázeň sesilovací 
dostává se smíšením jednoho litru roztoku dusičnanu stříbrnatého o 3°/0 
stříbra s dvěma litry lázně vyvinovací, ježto jest následujícím způsobem zho
tovena: Ve dvou litrech vody rozpustí se 8 gm. kyseliny pyrogallové, načež 
přičiní se ku kapalině této ještě 40 až 160 krychl. centimetrů ledové kyse
liny octové. Obě kapaliny smíchají se právě před užíváním Deska skleněná po
leje se touto lázní sesilovací na ten způsob, aby celý povrch kollodiový byl pod 
povrchem kapaliny. Z lázně sesilovací usazuje se stříbro na všech tmavých 
místech obrazu, čímž tyto stávají se tmavějšími a tudy i zřetelnějšími. Ka
palina sesilovací odleje se po té a deska omývá se opět překapanou vodou.

Kdyby dala se deska tato na slunce, zčernala by úplně, jelikož nalézá 
se na ní ještě iódid a bromid stříbrnatý, světlem nerozložený. Obraz tento 
zachrání se před zkázou ustalováním. K účelu tomu užívá se ustalovací ka
paliny, ježto dostává se, rozpustí-li se v jednom litru překapané vody 200 
gramů hraněného sirnatanu sodnatého. Něco této kapaliny naleje se do skou
mavky; z této vyleje se kapalina na negativ, načež nechává se stéci do 
zvláštní nádrže. Vidí-li se na negativu ještě místa žlutá, polévá se znovu 
ustalovací lázní, kteráž opět nechává se odkapati Všecka světlá místa desky, 
kde paprsky světla nejevily žádného účinku, stávají se pak úplně průhledná. 
Po ustálení obrazu oplakuje se deska velmi pečlivě překapanou vodou, aby 
se odstranil veškeren sirnatan sodnatý, jelikož by zanechával na obraze skvrny. 
Nyní může se již s obrazem na světlo. Obraz negativný staví se pak kolmo do 
zvláštního stojánku, kdež se usušuje. Má-li se uschovávati tento obraz nega
tivný (franc. cliché nazvaný) delší dobu, zahřívá se mírně nad lihovým kaha
nem a polévá se pokostem. Pokostu tohoto dostává se, rozpustí-li se ve 100 
krychl. centim. líbu 36stupňového 10 gramů pryskyřice benzoové, načež 
roztok tento se procedí. Deska skleněná zahřívá se opatrně, aby pokost, 
rychleji uschnul. Tak dostává se negativného obrazu, jehož možná užiti ku 
přípravě velikého počtu obrazů positivných.

Negativné obrazy, zvláště podobizny, došly by zajisté skrovného oblí
bení u obecenstva, neboť objevují předmět takřka obrácený. Bílý obličej 
vidí se tu černý, neprůhledný, tmavý šat opět jest na obrázku světlý a prů
zračný. Z obrazů negativných připravují se proto obrazy positivné, srovnáva
jící se se skutečností. Mají-li býti takové positivné obrazy pěkné a prosté 
všech vad, pak nutno, aby se opravil obraz negativný na všech místech, kde 
vidí zkušený malíř toho potřebu. Shledaloť se, že dostávají se z neoprave
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ných negativných obrazů, zejména podobizen, fótografie, na nichž jsou rozdíly 
mezi stíny a světlými částěmi příliš příkré a nepříjemné. Světlem nakreslí se 
pouze obrysy obrazu, rozdělení světla a stínu v obrazu závisí však jednak na 
osvětlení předmětu, jednak na vůli fotografově. Mimo to jeví se na foto
grafii i barvy zcela jinak nežli na předmětu samém. Tak jsou modré před
měty, na př. šaty neb oči, na fotografii bílé; předměty světlé, žluté nebo 
červené vypadnou na fotografii černé; z té příčiny nemohou fotografické ob
razy pestře sbarvených předmětův způsobiti podobný pocit, jako pozorování před- 
mětův samých. Fotograf snaží se proto, aby docílil retušováním negativu bez
vadného. Toto záleží v následujícím: Fotograf pokrývá barvou (tuší) všecka 
světlá místa negativu, pocházející od bradavic, pih nebo skvrn v obličeji, 
tužkou zdokonaluje kresbu vlasů a štětcem omaluje vrásky a stíny, aby byly 
méně tmavé. Při této práci má na paměti, že stávají se později na foto
grafii všecka místa světlá, která jsou na negativu tmavou barvou pokryta. 
Fotograf dostává teprv důkladným retušováním náležitého souladu v odstínech 
obrazu, byl-li tento zhotoven dle předmětu různě sbarveného. Toho jest zvlá
ště třeba, fótografují-li se obrazy v oleji.

Před nějakým časem užívalo se slabých negativných obrázků zhusta 
k dělání tak zvaných pannotypů. Jestliže bylo sklo citlivé příliš krátce oza
řováno, obdrží se obrázky nezřetelné, jež nehodí se dobře k dělání otisků 
positivných. Dá-li se však takový obrázek na tmavou podložku, stává se zhusta 
velmi ostrým a krásným, maje úplně vzhled obrazu positivného. Při krátkém 
ozařování barví se citlivá deska všudež slabě hnědě, kde působilo světlo. 
Leží-li deska tato na listu černého papírů, objeví se na obraze všecka bledě 
hnědá místa co světla, neboť nejsou průhledná, skrze ostatní čásť desky, 
ježto nedoznala proměny, prosvítá temná podložka, protož jeví se místa tato 
na obraze co stíny. Po ustalování snímala se druhdy zhusta blanka kollodiová 
s takovým slabým obrázkem se skla a přilepovala se pak na černé vosko
vané plátno; obrázky takové nazývaly se pannotypy. Dělání těchto obrazů 
vymáhá tak málo času, že jsou v průběhu několika minut hotové. Proto 
hotovily se dříve zhusta na ten způsob podobizny. V novější době vyšly panno- 
typy rychle z užívání, neboť obecenstvo vyhledává raději vkusné positivné 
obrázky, zhotovené dle návodu Talbotova na papíře.

Hotovení obrazit positivných. K dělání obrazů positivných užívá se papíru, 
jenž jest s jedné strany opatřen teninkou mázdrou bílku z vajec, k němuž jest 
přimíšeno něco soli kuchyňské. Z takového papíru vystřihne se list o něco větší 
nežli negativ, načež založí se v jednom rohu v ouško, za něž možná jej držeti. 
Pak nechá se plovati stranou bílkem pokrytou na lázni stříbrné, jižto se do
stává, rozpustí-li se 24 gm. hraněného dusičnanu stříbrnatého ve 200 krychl. 
em. překapané vody. Po dvou minutách uchopí se papír pomocí klíštěk za suchý 
růžek, nadbytek kapaliny nechá se z něho odkapati; pak pověsí se na šňůru, 
kdež se suší. Příprava tohoto citlivého papíru děje se v tmavé pracovně za ne
přístupu denního světla anebo v místnosti lampou nebo svíčkou osvětlené. Suchý 
citlivý papír uschovává se v arších pijavého papíru, kdež zůstává toliko asi 24 
hodin bez proměny, neboť později žloutne a nehodí se více k dělání otisků.

Z obrazu negativného, náležitě připraveného, hotoví se obrazy posi
tivné (otisky) ve zvláštním rámci dřevěném (viz obr. 220.) V rámci tomto 
nalézá se silná tabulka ze skla zrcadlového, na niž klade se negativ na ten 
způsob, aby jeho strana kollodiová byla svrchu. Tato strana pokrývá se pa
pírem positivným, aby tento dotýkal se citlivou stranou svojí koilodia. Na 
tento papír klade se pak ještě několik archů pijavého papíru, jenž pokrývá 
se prkénkem, jež přitlačuje se k papíru pomocí dřevěných příček, kteréž 
zastrkují se do rámce a upevňují se tuto péry ocelovými anebo pomocí 
šroubů, aby papír těsně k negativnému obrazu přiléhal. Eámec tento staví 
se na slunce. Na obr. 221. vidíme stojan, na němž jest více takových rámců
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zavěšeno. Po pěti až desíti minutách pozoruje se, jak dalece pokročilo vy
tvořování obrazu positivného. K účelu tomu sejme se rámec s lešení a od
nese se na místo temnější, kdež pozdvihne se v zadu prkénko a pozoruje se 
obraz. Shledalo-li se, že odstíny obrazu jsou s dostatek tmavé, tedy zavře 
se opět rámec a odnese na slunce, kdež ponechává se asi polovici onoho času, 
po který byl již osvětlován; po té pozoruje se obraz znovu. Teprve když jest 
obraz dostatečně silný, odnese se rámec na místo tmavé, kdež vyndá se 
z něho papír s obrazem a tento klade se mezi pijavý papír. Dobré obrazy 
positivně mají krásnou hnědě fijalovou barvu. Když připravilo se dostatečné 
množství positivných obrazů, odnesou se do pracovny a dávají se pak do 
nádoby vodou naplněné, kdež ponechávají se nějaký čas; po té nechávají se 
okapati a osušují se mezi archy pijavého papíru. Smočí-li se obrazy tyto 
do lázně ustalovací, tedy rozpustí se z nich ne- 
rozložený chlorid stříbrnatý a obraz sbarví se 
rezavě nebo hnědě.

Jelikož jsou takové obrazy velmi neúhledné, 
proto přicházejí otisky ještě před ustalováním 
do lá z n ě  z la t é , kdež se b a r v í . Lázeň tato do
stává se, rozpustí-li se v jednom litru vody
20 gm. octanu sodnatého a 1 gram chlóridu 
zlatového a nechá-li se pak kapalina tato po
dvacet čtyry hodiny ustáti. V této lázni obra- 
cují se obrázky klíšfkami rohovými nebo dře
věnými od času k času a ponechávají se tuto 
tak dlouho, až jsou pěkně sbarvené. Zlato sráží

i i ' i o  i j i /> xi v Obr. 220. Rámec pro obrazy positivné,
se v stínech obrázků a tyto barvi se pěkné na
modrale. Pak vytahují se z kapaliny a dávají 
se ihned do nádoby s vodou překa- 
panou, odkudž přicházejí, dokud jsou 
ještě mokré, do l á z n é  u s ta lo v a c í ,  kdež 
více barva jejich se nemění.

Tato lázeů strojí se, rozpustí-li se 
250 gm. hraněného sirnatanu sodna
tého v 1 litru vody překapané. V kapa
lině této obracují se obrázky tři- až 
čtyřikráte v průběhu 10 až 15 minut, 
po kterýžto čas se ustalují, načež po
nořují se do čisté vody, kdež oplakují 
se po pět až šest hodin; každé půl 
hodiny slévá se z obrázků nečistá voda 
a nahrazuje se čerstvou. Otisky ustá
lené dlužno co nejpečlivěji vypírati, 
ano se shledalo, že nedostatečně omyté 
obrázky po krátké době sežloutnou 
a konečně úplně se zkazí. Vypírání 
obrázků ustálených může se díti již 
na denním světle.

Když jsou obrázky dostatečně vy
prané, USUŠujl Se a lepí se pak Čerstvým Obr. 221. Stojan s rámci pro obrazy positivné.

škrobovým mazem na silnější papír,
kdež ještě se opravují, aby byly úplně bezvadné. Posléze táhnou se obrázky tyto 
skrze dva hladké ocelové válce, aby byly lesklé a hladké (satinují se).

Každý fotografický obrázek skládá se ze stříbra a zlata; vedlé čtyř částí 
stříbra drží obyčejně jednu čásť zlata; množství obou kovů, obsažené na je 
dné fotografii, jest velmi nepatrné. Tak nalezáme v jedné malé podobizně
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v průměru 2 milligramy stříbra a l/2 milligramu zlata, jejichžto cena neob- 
náší ahi ‘/30 krejcaru. Přece však jest cena fotografií dosti znamenitá, což 
sobě lze vysvětliti z části velikým počtem prací, jichž dlužno předsevzíti, 
nežli jest obrázek dohotoven. Tak třeba jediné k úplnému dohotovení nega
tivného obrazu 28 rozličných výkonů, positivný obraz vymáhá sám opět 8 
různých prací. Při fotografování sbíhá se mimo to veliká ztráta stříbra, 
neboť béře se na vyhotovení jednoho obrázku 33kráte větší množství tohoto 
kovu nežli jest po té na fotografii obsaženo. Arciť shromaždují se veškeré 
kapaliny, v nichž obrázky se oplakovaly, aby se dobylo z nich po té stříbra. 
Přes všecku opatrnost a bedlivost podaří se však zřídka vyloučiti více jedné 
třetiny stříbra, jehož bylo již jednou se užilo. Cena stříbra, jež do roka foto
grafové spotřebují, páčí se na 13,500.000 zlatých.

Obrázky fotografické, jaké došly u obecenstva největšího oblíbení, mají 
budto velikost t. zv. visitekaneb jsou 2!/2kráte větší (fotografie pro kabi
nety). Yisitky i kabinetové fótografie jsou u nás nemálo rozšířeny. V ob
chodě nalézají se též fótografie krajin, památných staveb, obrazů olejných 
a j. v., jež mají tuto dvojí velikost.

Mnohé předměty jsou v té míře složité, že by vymáhalo zhotovení jich 
obrazů i při největší píli umělcově velmi dlouhého času a přece by obrazy tyto, 
jako každé dílo lidské práce, nebyly prosty vad. Představmež sobě na př. egypt
ský obelisk, pokrytý po celém povrchu nesčetným množstvím obrazů a ná
pisů. Jak veliké píle a pozornosti bylo by umělci třeba, aby zhotovil věrný 
obraz takové staré památky! Paprsek světla rozluští nám takovou úlohu tak
řka hravě a nakreslí obraz, že dokonalejšího nemůžeme sobě přáti. Proto 
jsou fótografie památných staveb a soch, starých rukopisů a maleb, obrazů 
olejných a jiných památek činnosti lidské velmi důležitým pramenem k po
učení a vzdělání.

Důležitá jest fótografie i pro lékaře. Tento opatřuje sobě pomocí zvlášt
ního přístroje zevrubné a ostré obrazy rozličných Částí těla lidského, jako 
oka a ucha, hotoví sobě obrazy některých výjevů, kteréž při jistých nemocech 
místo mají. Pomocí fótografie možná jistou nemoc již tehdy poznati, kdy ne
jsou známky její pouhému oku patrné. Tak zhotovila se jedenkráte podobizna 
jisté osoby, na níž pozoroval fotograf k svému podivení velký počet skvrn, 
kdežto obličej osoby samé byl úplně čistý. Krátký čas po té rozstonala se 
tato osoba, a na všech místech jejího obličeje, kde pozorovaly se na podobizně 
skvrny, objevily se neštovice. Skvrny tyto byly slabě žluté a nemohly býti 
proto pouhým okem pozorovány; přes to staly se na fotografii patrnými.

Velmi důležitou jeví se býti fótografie i v soudnictví. Fotografické po
dobizny zločincův, osob zmizelých, mrtvol zavražděných a j. v. hotoví se usta
vičně, jsouce k velikému prospěchu vyšetřujícímu soudci. Zatykač, opatřený 
fotografií uprchlého zločince, vede zajisté lépe k vypátrání jeho nežli nejze
vrubnější popis takové osoby.

V obchodě nalézají se nyní zhusta světelné obrazy na skle, jichž možná 
užívati s prospěchem ve školách. Třebať pouze předměty tyto umístiti do kou
zelné svítilny, aby dostaly se jich zvětšené, velmi ostré a krásné obrazy. 
Z obrazů takových, podlé fotografií cizích krajin a národů zhotovených, možná 
čerpati většího poučení nežli z obšírných spisů, jednajících o témž předmětě.

Velmi krásné jsou též fótografie pro stereoskopy. Fótografie tyto záleží 
ve dvou obrázcích zdánlivě stejných, jež splývají v stereoskopu v jediný tě
lesný obraz. Díváme-li se ale na takové obrazy pozorně, spatřujeme, že je 
den obsahuje větší čásť pravé, druhý větší čásť levé strany předmětu, jakž 
se nám tento jeví, hledíme-li naň jednou pravým, jednou levým okem. Fóto
grafie pro stereoskopy podobají se zcela obrazům, ježto vznikají na sítnicích 
očí našich. Takové fótografie dostávají se ve dvou, stejným způsobem zaří
zených temnicích, jež vedlé sebe stojí a v nichž vytvořují se současně
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obrazy týchž předmětů podobně, jako se děje v sítnicích očí našich. Pohlížíme-li 
na takové obrazy ve stereoskopu, zdá se nám, jakoby před námi skutečné 
předměty vystupovaly; vidímet zcela zřetelně, jak asi od sebe vzdáleny jsou.

Pozorování těchto fotografií v stereoskopech vzbudí v nás podobný po
cit, jako pohled na předměty v přírodě, čímž stávají se ony zvláště pouč
nými a zajímavými. V obchodě nalezáme nyní zhusta průhledné fótografie, 
jež hotoví se na skle tiskem fotografickým.

Větší fótografie ( m e g a lo f ó t o g r a f i e )  hotoví se v přístroji zvětšovacím čili 
v k o m o ř e  s o lá r n ě .  Tato záleží z jedné větší čočky, kteráž osvětluje malý ne
gativný obrázek, ležící za ohniskem blíže sběrací čočky (předmětnice). Touto 
povstává zvětšený obraz, jenž zachycuje se na citlivém papíře. Tento papír barví 
se všudež hnědě, kde jest negativ průzračný, a zůstává na oněch místech 
bílý, kde jest negativ černý (neprůhledný), pročež dostává se na ten způsob 
obrazu positivného. Žádá-li si jistá osoba podobiznu svoji v přirozené veli
kosti, tedy zhotoví fotograf známým nám již způsobem malý negativný obrá
zek, jejž pak přiměřeně zvětšuje. Podobné veliké obrazy strojí dle předmětů 
zvětšených drobnohledem slunečným. Předměty, pouhým okem neviditelné, 
dávají se do drobnohledu slunečného, jenž vytvořuje pak jich skutečné zvět
šené obrazy, které možná zachytiti na citlivém papíře. Fótografie tyto (  
typie) majíť nemalou důležitost, neboť lze jich užiti s velkým prospěchem 
při vyučování přírodným vědám, lékařství a j. v.

Velmi krásné zvětšené obrazy průsvitných fotografií předmětů drobno
hledných, zvířat, rostlin, nerostů a j. v. lze obdržeti pomocí kouzelné sví
tilny a slunečného drobnohledu; obrazy takové zachycují se na bílé stěně 
na ten způsob, že mohou se pozorovali touž dobou větším obecenstvem.

Před několika léty přicházely z Paříže do obchodu různé předměty, 
jako šperky, hračky a j. v., v nichž jsou zasazena malá zvětšovací skla 
s drobnohlednými fotografiemi (mihrofótografiemi) na skle. Takové obrázky 
hotovil Dagron obyčejným způsobem dle negativu pomocí malých čoček o velmi 
malé dálce ohniska na skle, potaženém teninkou vrstvou citlivého bílku. Tyto 
malé obrázky skleněné se přibrousí, načež upevní se na malé válcovité lupě, 
ježto zasazuje se do kovového pouzdra. Zdá se, že budou míti takové drobnohledné 
fótografie v budoucnosti veliké důležitosti. Tak lze stěsnati na malou foto
grafii obsah velkých spisů, jež jsou pro vzácnost a vysokou cenu svoji obe
censtvu méně přístupnými. Drobnohledné fótografie takových předmětů bude 
lze obdržeti za levný peníz, pročež zajisté užívání jich se rozšíří, any mají 
ještě nad spisy původně výhodu, že zaujímají velmi skrovný objem. Kniha, 
záležející z mnoha set listů, poskytuje drobnohlednou fotografii, mající obsah 
několika čtverečných centimetrů.

Drobnohledné fótografie rozšířily se nemálo r. 1870 ve Francii, zvláště 
za obléhání Paříže. Světové město toto, jsouc sevřeno se všech stran nepříte
lem, dopisovalo si s ostatním světem pomocí drobnohledných fotografovaných 
zpráv, zhotovených fotografem Dagronem, jež svěřovaly se po té holubům 
(posličkám). Takové zprávy fotografovaly se na teninké blance kollodia, 
k němuž přidalo se oleje ricinového (skočcového); blanka tato sloupla se se 
skla, svinula se a asi tucet takovýchto zpráv zastrčilo se do brku, jenž při
vázal se k posličce. Na takové malé blance nalézalo se kolikráte 1500 a 
více důležitých zpráv stěsnáno. Na místě, kam poslička tyto drobnohledné, 
lehounké zprávy přinesla, zvětšovaly se kouzelnou svítilnou, načež rychle se 
opisovaly a opisy tyto teprve jednotlivým osobám se doručovaly.

Takovým způsobem dopisovala si Paříž po šest měsíců s vnějším světem. 
Y novější době zhotovil Dagron dle mapy Francie, 72 centimetrů dlouhé a 
30 centimetrů široké, malý obrázek 7 centimetrů dlouhý a 5 centimetrů široký, 
kterýž vyznamenává se neobyčejnou přesností a dokonalostí, pročež možná 
jeho užívati k podobným účelům jako větší mapy.

J a h n  o y a Kronika práce. Dii IV. 67
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Obyčejné papírové fotografie jsou hořlavé a ruší se látkami žíravými, 
pročež snadno zkázu berou. Pomýšleloť se tudíž záhy na to, kterak by daly 
se zhotoviti takové krásné obrázky, jež by odolaly ohni a neměnily se účin
kem látek různých. Mnozí vypalují fótografie na porculánu, čímž tyto nabý
vají neobyčejné stálosti. K účelu tomu přilepí se obyčejný obrázek kollodiový, 
jenž drží v sobě stříbro a zlato, na porculán, načež tento v mufli silně se 
vypaluje. Dostává se tak mdlého, zlatého obrázku, kterýž snadno dá se vy- 
leštiti. Na ten způsob možná opatřiti sklo a porculán různými zlatými ozdo
bami. Dá-li se blanka kollodiová s fotografií do roztoku platiny a vypálí-li 
se po té na porculánu, obdrží se obraz černý. V obchodě nalézají se rozličné 
předměty porculánové, opatřené podobiznami, krajinkami a j. v,, jichž do
stalo se podlé toho způsobu.

UmístMi se obraz do smíšeniny z roztoku zlatého a stříbrného, opatří 
se teninkou vrstvou obou kovů. Taková fótografie vypaluje se na porculáně 
do fijalova. Fótografie, ježto nalézala se na krátko v roztoku soli železité, 
uranité nebo hlinité, poskytuje obraz hnědý nebo černý, vypálí-li se na por
culánu. Shledáme později, že lze zhotoviti podobné ohnivzdorné obrazy (p y r o - 
f ó t o g r a f i e ) ještě dle návodu jiného.

V obchodě přicházejí zhusta v novější době t. zv. č a r o v n é  f ó t o g r a f i e ,
jež byly známy již r. 1840 J. Herschelovi. Tyto obrázky nalézají se na bílém 
papíře a nejsou s počátku viditelné. Pokryje-li se takový obraz pijavým pa
pírem, který již s obrazem se prodává, a zvlaží-li se tento pak vodou, ihned 
objeví se jakoby nějakým čárem velmi zřetelná fotografie. Bílé lístky pa
píru jsou fótografie, prosté zlata (všecky obyčejné fótografie drží v sobě
zlato), jež staly se neviditelnými v roztoku chlóridu rtuťnatého. Chlór z to 
hoto roztoku působí v stříbro, jež na hnědém obrázku se nalézá, čímž po
vstává bílý chlorid stříbrnatý, jejž nelze arciť od bílého papíru rozeznati; 
papír pokrývá se mimo to též na všech místech, kde se nalézá fótografie, 
chloridem rtutičnatým, jenž jest také bílý. Tato bílá sůl zčerná snadno, stý- 
ká-li se s jistými látkami, jako se sirnatanem sodnatým, s čpavkem a j. v. 
Pijavý papír, jenž prodává se spolu s čarovnými fotografiemi, jest napuštěn 
sirnatanem sodnatým. Zvlaží-li se tento papír, rozpouští se sůl tato ve vodě, 
čímž objeví se ihned na zpodném papíře čarovná fótografie.

Podobné obrázky nalézají se často přilepené na dýmkách anebo špič
kách na doutníky. Kouří-li se tabák, stávají se fótografie tyto viditelné, 
neboť v dýmu tabákovém nalézá se čpavek, jímžto zčerná chlorid rtutičnatý, 
fotografii pokrývající.

Chemické úcinkj světla. K nej památnějším úkazům přírodným náležejí 
různé účinky světla. Světlo, příčina toho, že vidíme, koná tolikeré nesčetné 
divy kolem nás, že nedovedeme sobě představiti svět bez tohoto životodár
ného pramene, bez tohoto nezištného, velikého dobroděje. Ode dávna zabý
vali se výteční duchové zpytováním úkazů světelných, hledíce objeviti, v čem 
záleží vlastně paprsek světla a v jakém poměru se nalézá k ostatním úkazům 
a silám přírodným. Mezi všemi náhledy, o podstatě světla vyslovenými, na
byla vrchu domněnka slavného učence hollandského Iluyghensa, že světlo zá
leží ve zvláštním způsobu pohybu, ve chvění látky nad míru jemné, nevažitelné, 
pružné, é t l ie r  nazvané, která veškerý prostor světový vyplňuje a všecky hmoty 
proniká. Jakož chvění vzduchu v uchu našem pocit zvuku způsobuje, podobně 
i chvění étheru vyluzuje v oku našem pocit světla.

Prochází-li světlo bílé skrze hranol skleněný, v temné komoře umístěný, 
způsobuje obraz barevný čili t. zv. v id m o  (spectrum). Ve vidmě tomto na
lézáme nejblíže u směru původného světla bílého barvu č e r v e n o u , pak násle
duje p o m e r a n č o v á , ž l u t á , z e le n á , m o d r á , i n d y c h o v á  a vidmo ukončuje se po
sléze barvou f i j a l o v o u .  Nejméně odchyluje se od původného směru barva červená, 
nejvíce fijalová. Za příčinu tohoto rozptylu světla považuje se proto rozličná
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lomnosť paprsků barevných, ježto v nekonečném téměř množství světlo bílé 
skládají. Barevné světlo vidma jest jednoduché, ano nedá se více hrano
lem rozložití. Barvy rozličných předmětů nebývají však vždycky jednoduché,
0 čemž možná se přesvědčiti hranolem, jímž lze barvy takové v jednoduché 
rozložití. Barevnost předmětů v přírodě záleží podlé slavného nálezce roz
ptylu světla, Izáka Newtona, v rozkladu světla bílého, z něhož jisté paprsky 
na povrchu těla se odrážejí a pak dojem jisté barvy způsobují. Tak vyhlí
žejí nebesa proto modrá, poněvadž odráží se na částečkách vzdušných svě
tlo modré.

V čem záleží různé barvy ? I k této otázce odpověděli přírodozpytci po 
důkladných a nad míru duchaplných zkouškách. Jelikož povstává světlo chvě
ním étheru, jehožto rychlost může býti velmi rozmanitá, proto způsobují 
paprsky rychleji nebo nenáhleji se chvějící v oku i různý pocit. Shledaloť 
se, že nejrychleji se chvěje éther ve světle fijalovém, nejmenší rychlostí kmitá 
světlo červené. Vykládámeť sobě barvy podobným způsobem jako tóny. Jako 
výška tónu záleží na délce vlny, podobně i barvy jsou různými dle délek 
vln étherových. Nejdelší vlny má světlo červené (0-00062 milimetrů), nejkratší 
vlnky má světlo fijalavé (0 000423). Světlo červené povstává nejmenším počtem 
výchvějů (konáť jich za jednu vteřinu 440 billionů; světlo fijalové vykonává 
jich v téže době 811 billionů). Má-li býti chvění slyšitelné, nesmí předmět 
p ě jíc í  konati ani příliš mnoho, ani příliš málo výchvějů; podobně má se
1 chvění étheru. Chvěje-li se éther příliš zdlouha aneb příliš rychle, tedy 
není chvění toto viditelné. Tak nalézají se před červenou a za fijalovou částí 
vidma paprsky, jichž nepociťuje nerv zrakový co světlo, poněvadž jedny chvějí 
se příliš zvolna a druhé opět příliš rychle.

Melloni přesvědčil se pomocí sloupu thermoelektrického, že nalézají se 
před červenou barvou v prostoru tak dlouhém jako vidmo samo paprsky tepla, 
kteréž liší se vespolek různou lomností jako paprsky světla. Anglický přírodo- 
zpytec Wollaston přesvědčil se, že jsou i za fijalovou částí vidma paprsky 
neviditelné, vyznamenávající se velikou lomností a zvláštním účinkem che
mickým. Již slavný Scheele shledal r. 1781, že barví se chlorid stříbrnatý 
na fijalovém pokraji vidma tmavě fijalově. Becquerel se přesvědčil, že barví 
se papír napuštěný chloridem stříbrnatým tmavě v celé prostoře za barvou 
fijalovou, mající délku vidma. Herschel shledal, že má vidmo c h e m ic k ý c h  p a 

p r s k ů  trojnásobnou délku vidma světelného. Paprsky, jež slunce vysílá, mají 
proto trojí účinek, t. j. účinek tepelný, světelný a chemický.

Umístíme-li za fijalovou čásť vidma slunečného proužek papíru bílého, 
napuštěného roztokem síranu chininného, tedy svítí tento papír zvláštní bledě 
modravě zelenou září a na ten způsob stávají se viditelné i ony paprsky vidma, 
kteréž vyznamenávají se největší lomností. Podobně jako síran chininný činí 
i žluté uranové sklo a kazivec. Tento výjev nazývá se a vysvětluje
se tím, že se zvětšuje látkami zmíněnými délka vln fijalových a sousedných 
vln neviditelných, čímž tyto viditelnými se stávají. Paprsky o delších vlnkách 
mají menší lomnosť a zároveň i skrovnější účinek chemický.

Zachytíme-li vidmo slunečné na citlivé desce, jaké užívají fotografové, 
pozorujeme, že se nemění pod barvou červenou, pomerančovou a žlutou, zeleň 
jeví účinek slabý, silnější jest již světlá modř, nejsilněji působí tmavá modř 
a fijalová barva, ana se sbarvuje pod nimi citlivá vrstva nejtmavěji; účinek 
chemický jeví dále i paprsky, ležící za fijalovou částí vidma.

Sítnice našeho oka a deska fotografova vyznamenávají se velmi různou 
citlivostí. Nejvíce působí v oko barva žlutá a zelená, a proto tyto barvy zdají 
se nám býti nejsvětlejšími, na citlivou vrstvu desky fotografické nemají však 
žádného vlivu. Jiné barvy, kteréž zdají se býti tmavými, jako barva indy- 
chová a fijalová, mají tím větší účinek chemický.

67*
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Proto spatřují se na fotografii mnohé věci jinak nežli v přírodě. Slabě 
osvětlené předměty, jakž vidí se při měsíčné záři, nedají se vůbec ani fóto- 
grafovati, jelikož postrádá takové slabé světlo dostatečného množství paprsků 
chemických. Touto skrovnou citlivostí fotografických desk v slabém světlé 
vysvětlujeme si, proč vypadají stíny na fotografii příliš tmavě. Mnohé barvy 
spatřují se na fotografii zcela jinak nežli v přírodě. Žlutá, pomerančová a 
červená barva působí podobně jako čerň, neboť fótografie těchto barev jsou 
černé; modrá barva naproti tomu vypadne na fotografii bílá. Proto objevují 
se žluté pihy v obličeji na obraze co černé skvrny a modrý šat vypadne ve 
fotografii bílý. Zrzavé a rusé vlasy jsou v obrázku černé. Zvláště nápadný 
v této příčině jeví se býti účinek barev, hotoví-li se obrazy dle maleb olej— 
ných. Má-li se podobati fótografie obrazu původnému, tedy třeba, aby malíř 
opravil důkladným retušováním desku prvé, nežli jí užije k dělání otisků.

Různé látky, ježto jsou ve světle citlivé, nemění se vždy stejně účin
kem té nebo oné barvy vidma slunečného. Tak jest chlorid stříbrnatý nej
citlivější v barvě fijalové a nemění se ve světle modrém. Bromid stříbrnatý 
doznává též účinku zeleně, iódid stříbrnatý mění se toliko světlem modrým a 
fijalovým. Smíšenina iódidu a bromidu stříbrnatého jest citlivá ve světle ze
leném i modrém.

Světlo slunečné sloužívá nejčastěji účelům fotografovým, avšak i jiných 
zdrojů světla možná k témuž cíli užiti, jestliže světlo jejich jest bohaté pa
prsky chemickými (modrými a fijalovými). Velmi chudé takovými paprsky 
jsou světlo lampy petrolejové a plamen plynový, pročež mohou se při světle 
takovém konati různé práce, jimž bylo by světlo slunečné k újmě. Velmi bo
haté chemickými paprsky jsou hořící síra, bílý oheň bengalský, světlo vá
penné, hořčíkové a elektrické. Fótografují-li se jeskyně, hrobky, sklepení ajv., 
tedy osvětlují se obyčejně světlem hořčíkovým, ačkoliv toto nevydá tolik co 
světlo slunečné v příčině chemické.

Chemický účinek paprsků světla vysvětlujeme sobě následujícím způso
bem : Chvěním étheru, jímžto způsobují se pocity světla, uvádějí se v kmi- 
tavý pohyb i atómy některých těl. Jsou-li výchvěje součástek sloučeniny roz
ličné, stává se zhusta, že látka tato rozpadává se působením takového vlni- 
vého pohybu bud úplně anebo částečně ve své součástky.,

Pojednáme nyní poněkud šíře o proměnách, jež doznávají světlem ně
které sloučeniny stříbrnaté, poněvadž se jich užívá dosavade nejčastěji k foto
grafování. Shledali jsme již dříve, jednajíce o sloučeninách stříbra (viz str. 
234), že povstává v roztocích stříbra v kyselinách solí kuchyňskou bílý, sý- 
rovitý zákal chloridu stříbrnatého. Přičiní-li se k roztoku dusičnanu stříbr
natého iódidu draselnatého, povstává žlutá sraženina iódidu stříbrnatého. Po
dobným způsobem dostává se z roztoku stříbrnaté soli a bromidu sodnatého 
sedlina bleděžlutého bromidu stříbrnatého. Chlorid, iódid a bromid stříbrnatý 
jsou sloučeniny velmi stálé, any se nerozkládají ani horkem; nerozpouštějí 
se ani ve vodě ani v líhu nebo étheru, snadno rozpustné jsou v roztoku kya
nidu draselnatého nebo sirnatanu sodnatého, jelikož slučují se s těmito lá t 
kami na soli ve vodě rozpustné.

Tyto tři sloučeniny stříbrnaté, ježto odolávají účinku různých látek dosti 
znamenitě, porušují se velmi rychle světlem. Tak barví se bílý chlorid stří
brnatý na slunečném světle rychle fijalově, neboť činěním světla se rozkládá, 
pouštěje čásť svého chlóru, kterýž poznává se suadno dle zápachu. Někteří 
badatelé mají fijalový prášek z rozloženého chloridu stříbrnatého za čisté 
stříbro; jiní opět jej považují za chlorid stříbřičnatý, jenž drží v sobě o po
lovici méně chlóru nežli chlorid stříbrnatý. Čistý chlorid stříbřičnatý má 
vlhký barvu hnědou, suchý jest černý. Působením světla mění se podobně 
bledě žlutý bromid stříbrnatý v žlutošedý bromid stříbřičnatý; žlutý iódid stří
brnatý dává účinkem světla zelený iódid stříbřičnatý. Nejnápadnější jest úči-
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nek světla při chloridu stříbrnatéft, méně patrný jest na bromidu a iódidu 
stříbrnatém. Zdálo by se podlé toho, že hodí se sůl prvá nejlépe k účelům 
fotografovým, než ve skutečnosti jeví se býti právě chlorid stříbrnatý nejméně 
v příčině této způsobilým.

Fotograf ostavuje účinku světla skleněné desky, opatřené teninkou vrst
vou citlivého iódidu a bromidu stříbrnatého. Obraz, jenž na těchto deskách 
není s počátku patrný, stáváť se teprve viditelným, polije-li se kapalinou 
vyvinovací. Co taková slouží roztok skalice zelené. Polije-li se deska tímto 
roztokem, tedy smíchá se síran železnatý s nerozloženým dusičnanem stříbr- 
natým, jenž na desce ještě se nachází, a vylučuje z tohoto na všech místech, 
doznavších proměny účinkem světla, stříbro v podobě jemného černého prášku, 
který činí pak obraz patrný. Všecka místa citlivé desky, jež byla světlem 
ozářena, přitahují k sobě způsobem dosud nevyzpytovaným jemně rozptýlené 
stříbro. Vrstva chloridu stříbrnatého, krátkou dobu oslněná, dává s vyvino
vací kapalinou nejslabšího obrazu; tmavějšího obrazu dostává se, užije-li se 
bromidu stříbrnatého, nejzřetelnějšího obrazu docílí se však při iódidu stříbr
natém. Nejméně barví se kapalinou vyvinovací právě ona látka (chlorid stříbr
natý), kteráž světlem stává se nejtmavější; nejvíce barví se při vyvinování 
iódid stříbrnatý, jenž ku pohledu nejmenší proměny na světle doznává.

Vyvinování obrazu na desce ozářené jest nad míru důležité; neboť vy
máhalo by vytvoření zřetelného obrazu v temnici doby několika hodin. Vy
vinováním možná však docíliti na desce obrazu, ježto byla pouze '/íoo č e 
řiny osvětlena.

Druhdy užívalo se výhradně iódidu stříbrnatého při fotografování, nyní 
slouží v té příčině smíšenina iódidu a bromidu stříbrnatého. Shledaloť se, 
že jest iódid stříbrnatý sice velice citlivý ve světle silnějším, ve světle slab
ším však nedoznává v krátké době valné proměny; bromid stříbrnatý mění 
se i ve světle slabějším, pročež podává lépe stíny předmětů. Na smíšenině 
obou těchto solí vzniká arciť slabší obraz světlejších částí předmětů, za to 
jsou mnohem zřetelnější temnější Části nežli na vrstvě čistého iódidu stří
brnatého.

Citlivá deska fotografova, jest opatřena teninkou povlakou bromidu a 
iódidu stříbrnatého, ku kteréž lne ještě něco dusičnanu stříbrnatého z lázně 
stříbrné. Z tohoto roztoku sráží se při vyvinování stříbro v podobě jemného 
prášku na obraz, jenž stává se pak viditelným. K vyvinování slouží obyčejně 
síran železnatý. K témuž účelu možná užiti i kyseliny pyrogallové (smahlo- 
duběnkové) a vůbec každé takové látky, která odnímá dusičnanu stříbrnatému 
kyslík, vylučujíc stříbro. Dusičnan stříbrnatý, jenž zůstává na citlivé desce lpěti, 
činí tuto o mnoho citlivější. Čistý iódid světlem málo se m ění; nalezá-li se však 
vedlé něho dusičnan stříbrnatý, jenž pohlcuje iód, světlem vyloučený, tedy 
doznává mnohem lépe účinku světla. Všecky látky, kteréž pohlcují volný iód, 
snadno se s ním slučujíce, zvyšují citlivosť iódidu stříbrnatého u vysoké 
míře. Takové látky jsou na př. výtah z kávy a čaje, morfin, tříslovina a j. v. 
Fotograf užívá podobných látek k strojení t. zv. suchých desk. Desky, opatřené 
vlhkou vrstvou citlivou nelze delší dobu bez proměny udržeti, pročež nemůže 
si jich fotograf větší zásobu opatřiti, což jest se značným prospěchem zvláště 
na cestách.

Trvanlivé suché desky hotoví se z desk vlhkých, ježto pilně se omývají, 
vodou, aby rozpustil se veškeren dusičnan stříbrnatý. č is tá  deska povléká 
se pak roztokem octanu morfinného, jenžto slučuje se s iódem, načež se suší. 
Suché desky jsou méně citlivé nežli vlhké, což není ostatně závadné, fóto- 
grafují-li se předměty silně osvětlené. K vyvinování obrazu na suchých des
kách slouží roztok kyseliny pyrogallové, smíšený s lázní stříbrnou; z této 
směsi sráží se na místech ozářených prášek stříbrný. Obrazy na suchých 
deskách nejsou tak čisté a krásné jako ony, jež hotoví se běžným způsobem.
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Russel hotoví v Anglii suché desky též následujícím způsobem: Sklo po
lévá se nejprvé vřelým roztokem čistého klihu (gelatinu). Když uschlo, opa
třuje se povlakou kollodia, načež učiní se citlivé v lázni stříbrné, poněkud 
kyselé. Citlivá deska oplákne se pečlivě vodou a polévá se roztokem tříslo- 
viny (tanninu). Tento dostane se, rozpustí-li se 3 gramy třísloviny ve 100 
krychl. centimetrech vody a přičiní-li se k této kapalině 4 —5 krychl. centi
metrů líhu 36stupůového. Když opatřilo se sklo vrstvou třísloviny, suší se 
v temnu. Takové desky zůstávají velmi dlouho citlivými, pročež možná jich 
užívati s velikým prospěchem na cestách. Na takových deskách vyvinuje se 
obraz roztokem kyseliny pyrogallové, k němuž přičinilo se roztoku stříbra. 
Suché desky Russelovy vymáhají delšího ozařování, mají-li na nich povstati 
obrazy zřetelné. Dají-li se však dle návodu professora Drapera v Novém 
Yorku takové desky, jistou dobu ozářené, na krátký čas do teplé vody, tedy 
lze na nich po té obyčejnou kapalinou vyvinovací docíliti velmi dobré obrazy. 
Naloží-li se s deskami suchými dle návodu tohoto, tedy lze obdržeti zřetelné 
obrazy na deskách, ježto ozařovaly se v temnici pouze 1/20 onoho času, jehož 
třeba k vzniku obrazu na suchých, dle Russelova způsobu připravených des
kách. Povstává-li na obyčejných, tříslovinou opatřených deskách na př. za 40 
vteřin zřetelný obraz, tedy docílíme téhož výsledku v průběhu dvou vteřin, 
jestliže dáme takto ozářené desky do vody asi 43° teplé. Fotografování na 
suchých deskách možná značně urychliti, jestliže přičiní se dle návrhu Sutto- 
nova ku kapalině vyvinovací něco žíraviny (uhličitanu ammonatého). Pomocí 
takové kapaliny vyvinovací možná obdržeti obrazy, jež byly téměř okamžik 
ozářené. Na ten způsob bylo lze obdržeti i obraz vlnobití na břehu mořském.

Cestovatelé a učenci užívají zhusta nyní suchých desk k fotografování. 
Majíť při veškerých vadách svých výhodu nad obyčejné vlhké kollodiové 
desky, že zůstávají delší dobu bez proměny, uschovávají-li se pečlivě před 
světlem. Když měl druhdy fotograf hotoviti obraz nějaké vzdálenější krajiny, 
tedy mu bylo vzíti na cestu veškeré přístroje a látky, jichž k zhotovení vlh
kých desk třeba, což ařciť nemalých obtíží způsobuje. Před fotografováním 
bylo mu konati veškeré přípravné práce, jež mají se díti za nepřístupu den
ního světla, v těsném nepohodlném stanu. Stalof se zhusta i bez viny pracu
jícího, že se dílo jeho nezdařilo. Užívá-li se k témuž účelu suchých desk, 
pak může fotograf vykonati veškeré práce doma. Na cestu béře skříň s vět
ším počtem desk. Desky obrazem předmětu ozařuje, načež je  uzavírá, aby 
k nim světlo nemohlo. Doma pak vyvinuje a ustaluje obrazy známým způ
sobem. V Anglii nalézají se sice již suché desky v obchodě, jsou však příliš 
drahé a nespolehlivé, pročež nedopouštějí ještě obecného užívání.

Běží-li o zhotovení negativného obrazu, tedy vyvinuje se neviditelný ob
raz, v temnici povstalý a ustaluje se po té. Z takového negativu možná do- 
stati veliký počet obrazů positivných (otisků), ježto srovnávají se se sku
tečností. Na papíře, jenž k účelu tomu slouží, nalézá se chlorid a dusičnan 
stříbrnatý; prvá sloučenina rozkládá se světlem rychle, druhá znenáhla, čímž 
vylučuje se stříbro co hnědý povlak. Chlorid stříbrnatý mění se působením 
světla v chlorid stříbřičnatý nebo rozkládá se úplně ve stříbro a chlór, což 
stává se vždycky, nalezá-li se však ve styku s vlákny papírovými; chlór slu
čuje se opět se stříbrem z dusičnanu stříbrnatého v chlorid stříbrnatý. Tento 
rozkládá se znovu světlem, dávaje vzniku nové části hnědého stříbra., kdežto 
chlór přibírá zase stříbro z lázně stříbrné, čímž znovu tvoří se chlorid stříbr
natý, kteréžto děje opakují se delší dobu, pokud nalézá se na papíře citlivém, 
ostaveném účinku světla, ještě nerozložený dusičnan stříbrnatý.

čistý chlorid stříbrnatý poskytuje slabý obraz; jest-li však smíšen s du
sičnanem stříbrnatým, dává obraz velmi silný a zřetelný. Takový obraz by 
na slunci zhnědl, pročež nutno z něho odstraniti soli stříbrnaté, světlem ne- 
rozložené.
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K účelu tomu vypírá se papír v roztoku sirnatanu sodnatého. Neroz- 
ložený chlorid stříbrnatý dává s touto solí chlorid sodnatý a sirnatan stříbr
natý, jenž slučuje se s jiným podílem sirnatanu sodnatého na sladkou, ve 
vodě snadno rozpustnou, podvojnou sůl, ježto oplakováním se odstraňuje. Tak 
obraz se ustaluje.

Dá-li se čerstvý, pěkně fijalově sbarvený otisk dó roztoku sirnatanu 
sodnatého, barví se žlutohnědě (rezavě), kterážto barva není úhledná, pročež 
dlužno obrazy tyto ještě před ustalováním barvití. Dávají se k účelu tomu 
do velmi zředěného roztoku chloridu zlatového. Stříbro slučuje se s chlórem 
a zlato usazuje se co modrá látka na obraze; tak nabývají obrazy vzhledu 
příjemného, ©brazy tyto teprv pak se ustalují, neboí barva jejich nemění 
se více roztokem sirnatanu sodnatého.

Pokusy četnými různých badatelů shledalo se, že mimo sloučeniny stří
brnaté doznávají i jiné soli kovové, stýkají-li se s jistými ústrojninami, na 
př. s papírem, větší nebo menší proměny působením světla, ba že skoro 
všecky látky podstupují za jistých okolností týmž vlivem jistých proměn. Již 
r. 1840, kdy nalézala se ještě fótografie v plénkách, nalezl slavný Herschel, 
že jsou soli železité citlivé světlem. Tak odbarvuje se žlutý roztok chloridu 
železitého v étheru úplně, stojí-li déle na slunci, neboť mění se sůl tato v bílý 
chlorid železnatý. Dá-li se bílý papír, napuštěný chloridem železitým spolu 
s negativným obrazem na světlo, odbarvují se všecka místa jeho, doznavší 
působení světla, kdežto všude jinde zůstává papír tento žlutý. Takový obraz 
barví se na všech místech zbledlých v roztoku červené krevné soli krásně 
tmavě m odře; v roztoku chloridu zlatového barví se světlá místa takového 
železného obrazu bledě modře. Umístí-li se tento bledý obraz do roztoku škrobo
vého mazu, smíšeného s iódidem draselnatým, barví se na místech bledě žlutých 
tmavě, neboť iódid draselnatý se tu rozkládá působením nerozloženého chlo
ridu železitého, čímž vylučuje se iód, jenž slučuje se se škrobovým mazem 
na tmavě modrou sloučeninu. Známeť ještě jiné způsoby, dle nichž lze železné 
obrazy tmavě barvití, než právě popsané slouží k tomu konci nejčastěji.

Podobně sólem železitým mění se i solí působením světla. Na-
močí-li se papír do roztoku žlutého dusičnanu uranitého ve vodě a užije-li 
se jeho k dělání otisku z jistého negativu, tedy dostane se bledého obrazu, 
neboť dusičnan uranitý proměnil se, kde mělo světlo přístupu, v dusičnan 
uranatý. Takový obraz vyvine se ihned, ponoří-li se do lázně stříbrné nebo 
zlaté; v prvé kapalině zhnědne, v druhé zfijaloví.

Fótografie uranové jsou velmi stálé, neboť neruší se ani vřelým rozto
kem kyanidu draselnatého, jehož účinku obyčejně světelné obrazy odolati 
nemohou. Nálezcem tohoto způsobu fótografie jest Niepce de St.-Victor.

Též i soli mědnaté jsou ve světle citlivé. Hraněný, zelený chlorid měd- 
natý na světle zbělá, měně se v bílý chlorid mčdičnatý. Sloučenin mědna- 
tých užívá se zřídka k účelům světlopisným.

Mimo sloučeniny stříbra nabyly ve fotografii zvláštní důležitosti jisté slou
čeniny kovu chrómu, jenž v některých vlastnostech podoben jest železu. Slou
čeniny stříbrnaté jsou drahé, což nemálo překáží většímu rozšíření fótografie. 
Bádání neúnavnému podařilo se, nahraditi tyto drahé látky lacinějšími solemi 
některých kovův. Arciť nelze se obejiti bez sloučenin stříbrnatých, mají-li 
se hotoviti negativné obrazy v temnici. Běží-li však o zhotovení positivných 
obrazů, pak možná s velikým prospěchem nahraditi chlorid stříbrnatý slouče
ninami lacinějších kovů, jako na př. jistými sloučeninami železitými nebo ura- 
natým i; avšak nejlépe hodi se k účelu tomu soli chrómu. Užívání solí chró- . 
mových k dělání positivných obrazů stalo se základem
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Chromofótografie.

Užívaní chrómanů a heliografie. Vedlé solí stříbrnatých počíná se v no
vější době užívati velmi hojně ve fotografii též různých chrómanů a sice 
nejčastěji slouží k účelu tomu dvojchróman draselnatý nebo ammonatý. Soli 
tyto připravují se nyní u větší míře z rudy chrómové (chrómitanu železná- 
tého); sloužíť též velmi hojně v barvířství a ještě k mnohým jiným účelům. 
Arciť nejsou obrázky, pomocí chrómanů zhotovené, tak jemné a krásné jako 
obyčejné fótografie, majíť však nad ně tu výhodu, že dají se znásobovati ti
skem pomocí lisu, což o fotografiích neplatí, poněvadž hotoví se toliko po
mocí světla. Pojednáme nyní o všech důležitějších návodech, dle nichž lze 
hotoviti podlé fotografií negativných pomocí solí kyseliny chrómové dobré desky 
k tisku.

E. 1839 shledal Mungo Ponton, že působením světla barví se papír, 
napuštěný v roztoku dvojchrómanu draselnatého. Papír takový jest s počátku 
žlutý, ve světle nabývá však rychle barvy hnědožluté nebo pomorančové. 
Položí-li se takový papír s jistým předmětem, na př. s listem na slunce, 
dostává se obrázku světlého v tmavé půdě. Papír barví se totiž hnědožlutě 
na všech místech, kamž mohlo světlo vnikati, zůstávaje bílý pod předmětem 
neprůhledným. Dvojchróman draselnatý o sobě nemění se světlem. Stýká-li se 
však s papírem, tedy odkysličuje se z části působením světla a stává se ne
rozpustný. Ponoří-li se obrázky, na takovém papíře zhotovené, do vody, tedy 
rozpustí se dvojchróman draselnatý na všech místech, jež nedoznala účinku 
světla, čímž obrázky takové se ustalují. Poněvadž nejsou otisky tyto na chró
movém papíře dosti pěkné, proto nedošel způsob Pontonův valného užívání. 
Přece však měl nález tento v zápětí užívání chrómanů ve fotografii. Pomocí 
těchto solí docílilo se výsledkův téměř právě tak znamenitých jako při uží
vání solí stříbrnatých ve světlopisu. Solí kyseliny chrómové užívá se nyní 
téměř vždycky, běží-li o znásobování fotografií tiskem.

Mnohem dokonalejších výsledkův dočinil se pomocí dvojchrómanu dra
selnatého slavný nálezce fótografie Talbot. Tento důmyslný badatel spozoroval 
r. 1852, že stává se vrstva klihu, pomíšeného s touto solí, působením světla 
nerozpustnou.

Čistý klíh (gélatine) vssává do sebe studenou vodu, čímž nabobtnává; 
ve vodě vroucí rozpouští se a dává roztok, jenž vychladnutím rosolovatí. Při
činí-li se k vřelému roztoku klíhovému kamence chrómitého, povstává sedlina, 
neboť klíh mění se touto látkou ve hmotu nerozpustnou. Smíšenina klihu 
s dvojchrómanem draselnatým pozbývá ve světle z části kyslík, čímž tvoří se 
kysličník chrómitý, jenž slučuje se s klíhem také v látku ve vodě neroz
pustnou.

Talbot dovedl ihned nálezu svého k účelům světlopisnýrn užiti. Ve tmě 
povlékal vřelou smíšeninou klihu s dvojchrómanem draselnatým (klihu chrómo
vého) ocelové desky, čímž dostával na nich vrstvy, kteráž ve světle se mění. 
Na povlaku klíhovou kladl obrázky na skle kreslené a ostavil je pak půso
bení slunečného světla. Po nějakém čase doznal klíh značné proměny. Pode 
všemi neprůhlednými, tmavými místy výkresu zůstal totiž rozpustný, zhnědnuv 
toliko na místech, kamž mohlo světlo vnikati a místa tato pozbyla rozpust
nosti ve vodě. Opláknuv desku tuto vřelou vodou, obdržel Talbot na ní vý
kres, neboť klíh odstranil se se všech míst desky, ježto ležela pod tmavými 
částěmi obrazu a tu objevil se povrch ocelový, ana místa, doznavší působení 
světla, zůstala pokryta nahnědlou vrstvou nerozpustného klihu. Desku tuto 
polil roztokem chloridu železitého, jímž rozežírala se ocel všudež, kde scházel 
povlak klíhový. Tak obdržel Talbot bez pomoci rytcovy desky s prohloubeným 
výkresem, pomocí níž tiskl velmi zdařilé obrazy. Ocelorytiny, na ten způsob 
zhotovené, dostaly také jméno heliografie, podobně jako desky ocelové, upra-
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vené dle způsobu Niepce-ova (viz str. 514). Talbot vystavil r. 1862 velmi 
krásné takové rytiny.

Nález Talbofův nezůstal osamělým, neboť již r. 1854 jal se liotoviti 
Pavel Pretsch, rodilý "Rakušan dle návodu podobného pomocí galvanoplastiky 
měděné desky k tisku. On užil též vrstvy klihu, smíšeného s dvojchrómanem 
draselnatým. Tuto osvětloval po delší dobu pod obrazem negativným nebo 
positivným, načež ji oplákl vřelou vodou anebo nechal ji v studené vodě na- 
bobtnali. V prvém případě vyvýšila se všecka místa, jež doznala světlem pro
měny, místa ostatní prohloubila se v povlace klihové, poněvadž zde klíh se 
rozpustil. V případě druhém prohloubila se místa doznavší proměny světlem, 
kdežto místa ostatní nabobtnáním značně se vyvýšila. Z takového obrazu zho
tovil se otisk guttaperchový, z něhož dostává se v galvanoplastickém přístroji 
deska k tisku způsobilá. Užilo-li se výkresu složeného z černých čar, tedy 
dostalo se v prvém případě otisku klíhového, v němž objevují se čáry tyto 
prohloubené, kdežto bílá místa jsou vyvýšena. Z takové vypukliny hotovil po 
té Pretsch v galvanoplastickém přístroji měděné desky, na nichž vystupují 
černé čáry původného výkresu co místa vyvýšená. Takové desky otiskují se 
pak v obyčejném lisu knéhtiskařském, čímž dostávají se obrazy, kteréž nazý
vají se fótotypie. Na ten způsob mohou se obdržeti též desky s výkresy pro
hloubenými, načež otiskují se z nich obrazy podobně jako mědirytiny neb oeelo- 
rytiny. Obrazy takové šlovou fótogalvanografie nebo heliografie (íranc. helio- 
gravuves). Podlé návodu Pretsckova lze zhotoviti desky, způsobilé k tisku, již 
v průběhu několika hodin, k čemuž potřeboval by dovedný rytec zhusta právě 
tolik dní. Tak hotoví se pro kněhtlačitele v měřítku zvětšeném nebo zmen
šeném podlé map a výkresův desky, způsobilé k tisku. Arciť nedají se na ten 
způsob hotovili zdařilé desky dle předmětův přirozených, na př. dle podobizen. 
Příčinu toho shledáváme hlavně v přechodech světla do stínu čili v polotonech, 
jež nedají se dosti pěkně dle způsobu tohoto provésti. Jak dalece vyvinulo se 
hotovení desk pro tisk dle předmětů přirozených, pozorujeme v příloze 4., kdež 
vidí se podobizna professora Jakuba Ilusníka. Desku, jíž podobizna tato se 
tiskla, zhotovil slavný nálezce světlotisku dle své fótografie. Poněvadž fóto
typie v polotonech ještě nedosáhla plného vývoje svého, proto i tato ukázka 
nemá té přesnosti a dokonalosti, jaké vyhledávají se u dobré rytiny. Helio
grafie v půltónech, jež tisknou se na způsob mědirytin, dají se mnohem dokona
leji hotoviti nežli fótogalvanografie pro kněhtisk. Za to dají se tak hotoviti 
desky dle výkresův, rytin, map, dle vzácných a drahocenných rukopisův, a vůbec 
dle takových obrazů, kde stíny napodobují se čarami nebo body, více nebo 
méně hustě vedle sebe položenými a tak stává se nález Pretschův pro kněh
tlačitele nad míru důležitým.

Woodbury-ho tisk vypuklý. Bylo již dříve vzpomenuto, že lze hotoviti 
z dobrého negativného obrazu pomocí vrstvy klihu, smíšeného s dvojchróma
nem draselnatým, zvláštní vypuklé obrazy, dle nichž strojí se v galvanoplasti
ckém přístroji desky k tisku. Hotoví-li se desky takové dle předmětů přiroze
ných, pak způsobují největších nesnází přechody světel do stínů, čili polotony, 
kteréž nedají se zcela pěkně a bezúhonné provésti. Woodbury užil r. 1865 
v Anglii takové vrstvy klihové s obrazem vypuklým k zvláštnímu způsobu 
tisku, jenž nazván byl tiskem vypuklým. Pomocí Woodbury-ho návodu možná 
tisknouti obrazy, zhotovené dle přírody. Obrazy takové neliší se od obyčejných 
fotografií, neboť jsou na nich polotony právě tak krásně vyvedeny, jako na nej- 
dokonalejších fotografiích.

Woodbury-ho tisk vypuklý provádí se následujícím způsobem: Nejprvé 
zhotoví se pod dobrým negativným obrazem na vrstvě klihu, smíšeného s dvoj
chrómanem draselnatým, známým nám již způsobem obraz, kterýž oplakuje se 
vřelou vodou, čímž objevuje se vypuklina. V této vypuklině vidí se temná 
místa předmětu prohloubena, světlá jsou vyvýšena; polotony tvoří přechod
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s výší do hlubin. Vypuklina tato se usuší, čímž stává se nad míru pevnou 
a tvrdou. Položí-li se na desku olověnou a stlačuje—li se s ní v silném lisu, 
obdrží se otisk vypuklého obrazu v olově. Tohoto prohloubeného obrazu v desce 
olověné užívá nyní Woodbury k tisku. K účelu tomu napouští se deska slabě 
olejem, klade se pak vodorovně a potírá se pozorně barvou, rozdělanou 
v teplém roztoku klíhu; tak vyplní se barvou všecka místa prohloubená. Při- 
tlačí-li se nyní k této desce papír, ztuhne klíh znenáhla a na papíře objeví 
se vypuklý otisk. Poněvadž jest čerň klíhová prosvítavá, proto objeví se tenší 
vrstva její méně černou, nežli vrstva tlustší a na místech, kde tlouštky její 
ubývá, povstávají přechody z černá do běla anebo ze stínu do světla. Když 
takový otisk uschne, scvrkne se sice, avšak tenší místa zůstávají i po té ještě 
průhlednými; tak lze vyvěsti tiskem nejkrásnější polotony obyčejných foto
grafií. Aby staly se otisky takové trvalejší, kladou se do roztoku kamence 
a suší s e ; po té ještě se satinují, čímž nabývají vzhledu obyčejných fotografií. 
Dle Woodbury-ho návodu lze zhotoviti několik set otisků za den.

Woodbury-ho tisk vypuklý dočinil se již veliké dokonalosti. Mohou se 
tak tisknouti obrazy rozličně sbarvené, jako na př. obrazy, zhotovené dle 
maleb olejných a výkresy různé. Proto užívá se zhusta nyní tisku vypuklého 
ve velikých uměleckých závodech, jako na př. v Paříži u Goupila a v Mni
chově u Bruckmanna. Fotografové tisku vypuklého ještě neužívají k hotovení 
podobizen, poněvadž k provádění jeho třeba netoliko veliké dovednosti, nýbrž 
i velmi drahocenných strojů a z té příčiny by způsob tento v malém nemohl 
se vypláceti.

Zvláštní výhodou Woodbury-ho návodu jest tolikéž, že se dají tak tisk
nouti průhledné nebo prosvítavé obrazy na tabulky skleněné. Obrazy takové 
zasazují se do oken, čímž stávají se velikou ozdobou domácnosti. Velmi krásné 
jsou též průhledné obrazy pro stereoskopy, jež byly dle způsobu tohoto vyve
deny. Obrazy tyto vynikají dokonalostí svou nad pravé fótografie. Též přichá
zejí v obchodě průhledné obrazy cizích krajin, měst, budov znamenitých a j. v. 
Osvětlí-li se obrazy tyto ve svítilně kouzelné, tedy způsobují dojem překvapu
jící, neboť zdá se, jakoby se nalézaly před pozorovatelem předměty přirozené 
a nikoliv obrazy jejich. Zajisté bude se užívati jedenkráte takových obrazův 
s výborným prospěchem co učebných pomůcek při vyučování zeměpisu ve 
školách.

Obrazy uhelné a pigmentové. Poitevin, o fotografii velezasloužilý badatel 
francouzský, užil smíšeniny klíhu s dvojchrómanem draselnatým, ježto ve světle 
stává se nerozpustnou, k hotovení obrazův různě sbarvených. S počátku užíval 
co barviva prášku uhelného, čímž dostal obrazů uhelných. Mají-li se dle návodu 
Poitevinova obrazy uhelné hotoviti, tedy přičiní se ku smíšenině klíhu s dvoj
chrómanem draselnatým něco černé barvy, touto látkou povléká se papír, jenž 
osvětluje se po té pod obrazem negativným. Aby obraz se objevil, oplakuje se 
papír vřelou vodou, čímž rozpouští se klíh na všech místech, která světlem 
se neproměnila; na místech, doznavších působení světla, zůstává klíh a s ním 
i čerň pevně lpéti. Takový obraz uhelný nebývá však dosti úhledný, poněvadž 
odtrhují se částečky klíhu snadno s papíru, čímž dostávají se nepěkné skvrny. 
Lepších výsledků docílí se, když přitiskne se ve tmě k vrstvě klíhové papír 
napuštěný bílkem, načež teprve ponoří se do vřelé vody; tu přenáší se úplně 
neporušený obraz klíhový na papír, bílkem opatřený. Takový obraz jest ale 
obrácený, pročež jest nutno, aby přenesla se ještě jedenkráte vrstva klíhová 
na jiný papír, čímž teprve objeví se obraz v přirozené své poloze.

V novější době hotoví se takové obrazy zhusta dle způsobu následují
cího : Vrstva klíhová, rozličnými barvivý pomíšená, ozařuje se pod negativným 
obrazem, zvlaží se vodou pak a přitiskne se k hladké desce cinkové, na níž 
nechává se uschnouti. Ponoří-li se pak tato deska cinková do vřelé vody, od
straní se papír a na činku objeví se obraz. Pak položí se na desku bílý,
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klížený papír, na nějž obraz se přilepí; načež může se sejmouti obraz po
zorně s desky cinkové, čímž objeví se na papíře v pravé své poloze. Podlé 
tohoto novějšího způsobu pracuje se zhusta v Anglii.

Takové obrazy pigmentové (barevné) vynikají nad otisky, zhotovené dle 
návodu Woodbury-ho, svou neobyčejnou krásou a jemností, mimo to jest hoto
vení jich i snadnější. Arciť nevytlačil tisk pigmentový starší způsob fotografo
vání ještě z užívání, poněvadž jest pro dvojnásobnou spotřebu papíru a obtíž
nější práci právě tak drahý, ne-li dražší nežli fótografie.

Zvláštní výhoda tisku pigmentového záleží v tom, že mohou se tak hoto- 
viti obrazy různě sbarvené, neboť může se přimíchati ke klíhu na místě tuše 
každé jiné barvy (pigmentu). Na ten způsob dají se hotoviti obrazy výkresův, 
jež mají tutéž barvu co předmět původný. Tak hotoví se nyní tisky pigmen
tové dle náčrtkův a nákresův znamenitých umělcův, jež porůznu nalezáme 
v uměleckých sbírkách uschované. K účelu tomu zhotoví se v přístroji foto
grafickém dle jistého výkresu obraz negativný, dle toho udělají se obrazy 
positivné na vrstvě různě sbarveného klíhu a přenášejí se pak způsobem nám 
již známým na papír. Takové obrazy, jež zcela věrně napodobují způsob kresby 
znamenitých mistrův, jsou nyní snadno každému přístupné.

Zvláštního zdokonalení došel tento způsob tisku pozorováním Abneye 
v Anglii. Tento shledal totiž, že stává se vrstva klíhu, na niž bylo světlo po 
krátkou dobu působilo, mnohem méně rozpustnou, ponechá-li se po delší čas 
v temnu ležeti. Z takové vrstvy dostalo by se ihned obrazu slabého a ne
zřetelného. Když nechala se po více hodin ve tmé ležeti, obdržel se z ní 
velmi dokonalý a silný obraz. Není tudíž třeba, aby se osvětlovala nyní vrstva 
klíhová tak dlouho, jakž dříve se stávalo, a proto možná zhotoviti v téže době 
mnohem více obrazův nežli před tím možné bývalo.

Velmi zajímavé pozorování učinil též Marion v Paříži. Badatel tento 
osvětloval pod obrazem negativným papír, napuštěný roztokem dvojchrómanu 
drasélnatého (papír chrómový); pak přilípl jej na vlhký papír, opatřený vrstvou 
klíhu, dvojchrómanem draselnatým a barvivém smíšeného. Tu stal se klíh na 
všech takových místech papíru nerozpustným, jež světlem se proměnila a zů
stal pak tuto lpěti, i když papír ponořil se do vřelé vody. Dle způsobu toho 
dostávají se barevné obrazy na papíře chrómovém. Arciť bude třeba mnoho 
zkoušek, aby způsob tento tou měrou se zdokonalil, by mohlo se pracovati 
dle něho rychle a bezpečně.

Světlotisk čili fótotypie. Zasloužilý učenec francouzský Poitevin objevil již 
před drahným časem, že smíšenina klíhu s dvojchrómanem draselnatým, kteráž 
ostavena byla účinku paprsků slunečných, nevssává do sebe vodu, ale za to dá 
se snadno povléci černí tiskařskou, kteráž k ní velmi dobře lne. Osvětluje-li se 
deska kovová, opatřená vrstvou klíhu, smíšeného s dvojchrómanem draselna
tým, po delší dobu pod obrazem negativným a dá-li se po té do vody, tedy 
nabobtnávají nejvíce ona místa, kteráž nalézala se pod neprůhlednými částěmi 
obrazu negativného, ostatní místa, kde méně světlo účinkovalo, přijmou toliko 
málo vody, ana místa světlem proměněná zůstávají úplně sucha. Poválí-li se 
pak vrstva tato válcem, napuštěným barvou olejovou, načerní se místa nej
sušší nejvíce, méně černé přijmou části, jež toliko málo vody do sebe vssály; 
docela žádnou barvu nepřijmou posléze místa, kteráž vodou velmi mnoho na- 
bobtnala. Deskou touto dá se pak udělati na papíře otisk, kterýž jest právě 
tak dobrý jako obyčejná fótografie; tak povstává tak zvaný světlotisk č. fó to 
typie. S počátku nepracovalo se dle způsobu tohoto s valným úspěchem. Te- 
ninká vrstva klíhu, na níž nalézal se obraz, již po několika otiscích se poru
šila, čímž stala se nepotřebnou. Hlavní zásluhu o veliké zdokonalení světlotisku 
má krajan náš, professor Jakub Husmkv Praze.

Jakub Husníknarodil se r. 1837 v Ojprnicích u Plzně, kdež byl otec 
jeho lesníkem. Prvého vzdělání dostalo se mu však teprve v Benešově, neboť
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otec byl přesazen později do blízkých Tužinek. R. 1849 dostal se na něme
ckou nižší reálnou školu k Piaristům v Praze, odkudž postoupil na c. k. ně
meckou vyšší reálnou školu. Když odbyl druhý ročník této školyv vstoupil do 
malířské akademie v Praze, kdež pracoval pilně po šest rokův. Že otec jeho 
byl chůd a měl mimo něj ještě jedenácte dítek, proto mu bylo vyživovati se 
vyučováním, později maloval nebo kreslil též na zakázku podobizny, kteréž 
šly dobře na odbyt, jelikož nebylo tehdá ještě fotografův. R. 1859 odebral se 
do Belgie, kdež setrval ve společnosti chvalně známého malíře Sequense půl
druhého roku a navštěvoval s ním společně malířskou akademii Antorfskou. 
Po svém návratu do Cech maloval tři oltářné obrazy pro chrám v Uhříněvsi 
a dva obrazy jiné („Hodinu odpočinku" a „Hospodářství studentovo"), jež 
poslal do umělecké výstavy. R. 1863 byl jmenován professorem kreslení při 
vyšším reálném gymnasii v Táboře. Zde maloval ještě několik oltářných obra- 
zův a podobizen; mimo ty zhotovil též osm stop vysokou podobiznu císařovu 
pro porotnou síň v Táboře.

R. 1868 byl Husník prvým v Evropě, jenž dovedl fótografie znásobovati 
tiskem. Natiskl dle způsobu zcela nového 1500 obrázkův, kteréž vyšly téhož 
roku v listopadovém čísle časopisu „Photographische Mittheilungen" v Berlíně 
co příloha. Na ten způsob stalo se jméno Husníkovo rázem známo u všech 
fotografův. R. 1869 sešli se u Husníka v Táboře v nejkrutějších mrazech dva 
znamenití fotografové, totiž Albert, dvorný fotograf z Mnichova, a Mottu, nej
lepší fotograf z Amsterodámu, aby seznámili se blíže s novým nálezem. Albert 
zabýval se drahně času podobnými zkouškami, nevystoupil však veřejně. Do
věděv se o znamenitém nálezu Husníkově, chtěl se státi pánem jeho a za 
koupil jej od nálezce českého za 2000 zl. Husník byl zavázán smlouvou, aby 
po pět roků nikomu ničeho o podrobnostech nálezu tohoto nesděloval. Albert 
zdokonalil znamenitě Husníkův světlotisk a zhotovuje nyní obrazy dle přírody, 
na nichž nalézají se nejkrásnější přechody světel do stínů. Proto slují v Ně
mecku obrazy, dle Husníkova, Albertem zdokonaleného návodu zhotovené, též 
Albertotypiemi. Velikou zásluhu o zdokonalení světlotisku má též Obernetter 
v Mnichově.

R. 1873 byl povolán Husník do Vídně a sice do státné tiskárny, aby tuto 
pracoval v oddělení pro heliografii, k čemuž dostal od vlády tříletou dovole
nou. Podařilo se zde Husnlkovi, že znamenitě zdokonalil heliografii. Tolikéž 
zjednodušil fótolithografii tou měrou, že vyrovnají se výsledky prací jeho úplně 
dokonalým výtvorům francouzským a anglickým. Rovněž zdokonalil fotografo
vání pomocí chloridu stříbrnatého, hotovení fotografií na porculáně, tisk pig
mentový, heliografii a fótotypii. Jediné letošného roku vyhotovil Husník šede- 
sáte velikých desk měděných dle starých rytin, jež představují památné osoby 
z rakouského dějepisu. Husník chtěl výtečné práce své veřejně vystaviti, než 
nebylo mu k tomu od správy státné tiskárny dovolení dáno. Zdá se, že se 
čeká, až opustí Husník umělecký ústav tento, aby mohli ve Vídni vydati vý
tečné výsledky neúnavné píle českého nálezce co práce státné tiskárny. Žel, 
že takový osud bývá zhusta údělem předných synův naší vlasti! Na počátku 
školského roku 1876— 1877 byl Husník ustanoven professorem při prvém stát- 
ném reálném gymnasii v Praze. Přejeme z plna srdce, aby mu popřáno bylo 
ještě dlouho zdárně pracovati na počesť českého jm éna!

Přičiněním Husníkovým stalo se, že tisknou se nyní deskami, zhotovenými 
podlé obrazů negativných, obrazy rovněž tak krásné jako nejpěknější fótografie. 
Mimo to má světlotisk nad fotografii i tu výhodu, že jest lacinější a ve světle 
zůstává úplně stálý.

Nejpřednější vada staršího způsobu světlotisku shledává se ve vrstvě 
klíhové, kteráž nelnula dosti pevně k desce, jíž se tisklo. Husník dovedl však 
vrstvu klíhovou dokonale upevniti k tabulce skleněné, jíž užil na místě desky 
kovové, jaká Poitevinovi k témuž účelu sloužila. Poléval totiž tabulku skle-
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něnou s jedné strany ve tmé smíšeninou roztoku klíhovéko s dvojchrómanem 
draselnatým. Když klíh uschl, postavil desku stranou, prostou povlaky klihové, 
na krátko na slunce, čímž stala se čásť klihu, lnoucí na skle, úplně neroz
pustnou a upevnila se na ten způsob nad míru stále ke sklu, že nedá se 
více sloupnouti. Po té osvětloval vrstvu klíhovou pod obrazem negativným, 
a dostal tak na ní slabě nazelenalého obrázku. Tento oplákl vodou, jíž roz
pustil se dvojchróman draselnatý na všech místech, jež nedoznala proměny svět
lem. Nyní tuto desku usušil.

Má-li se deskou takovou tisknouti, zvlaží se nejprvé pozorně houbou, 
namočenou do vody, smíšené s glycerinem. Voda vssává se na místech, kde 
světlo nemohlo působiti. Po té poválí se deska mastnou černí tiskařskou, 
kteráž usadí se na místech, světlem proměněných, čímž objeví se na vrstvě 
klihové velmi zřetelný obraz. Na tabulku tuto položí se list papíru, na němž 
způsoben má býti otisk. Pak nechává se procházeti papír s tabulkou, opa
třenou podložkou kaučukovou, mezi dvěma kaučukovými válci. Po každém 
otisknutí zvlaží se deska opět houbou, utře se a pak naválí se zase barvou. 
Takových otisků dostává se z jedné desky šest set i vice, jest-li tabulka skle
něná dosti pevná. Aby byly otisky tyto úhlednější a staly se fotografiím po
dobnějšími, povlekají se ještě teninkou vrstvou průhledné laky, čímž nabývají 
pěkného lesku. Porušila-li se deska, tedy dá se v krátké době zhotoviti deska 
nová, jíž může se užiti opět k tisku. Tento způsob tisku jest sice dosti drahý, 
ale není mnohem dražší kamenotisku. Nyní dají se světlotisky hotoviti v rychlo- 
lisu kamenopisném. Světlotisk hodí se velmi dobře k znásobování výkresů, 
zhotovených křidou nebo tužkou. Velmi dobře hodí se též k tisku obrazův, 
budov znamenitých, soch a j. v., jichž negativné obrazy zhotovily se obyčej
ným způsobem ve fotografickém přístroji. Na světové výstavě ve Vídni pro
dávaly se obrazy různých oddělení výstavy, jež byly tak krásné, že každý je 
měl za zdařilé fótografie, ačkoliv to byly pouze světlotisky, zhotovené od Ober- 
nettera v Mnichové.

Tisk anilinový. V Anglii užívá se k hotovení obrazův positivných ve 
fotografii také někdy par anilinových. Anilin, jenž dostává se z dehtu kameno- 
uhelného, mění se působením kyseliny sirkové a dvojchrómanu draselnatého 
v barvivo překrásně fijalové (fijalovinu Perkinovu) a v látku hnědou, prysky- 
řičnatou. Angličan Willis užívá této vlastnosti anilinového oleje k hotovení 
zvláštních fotografií. K účelu tomu napouští papír ve smíšenině dvojchrómanu 
draselnatého a kyseliny sirkové, načež jej suší. Papír tento osvětluje pak 
pod obrazem positivným, na př. pod výkresem, rytinou a j> v. Kde může 
světlo bílým papírem pronikati, tu odkysličuje se kyselina chrómová v kyslič
ník chrómitý, jímž nedoznává anilin žádné proměny; toliko pod černými n e 
průhlednými čarami výkresu zůstává kyselina chrómová nezměněna, neboť 
tam nemohlo světlo přicházeti. Tak dostává se velmi slabého, bledé žlutého 
obrazu. Umístí-li se tento obraz nad páry anilinové, sbarví se žlutá místa, 
kde nalézá se kyselina chrómová, na hnědo; na ten způsob stává se obraz 
úplně zřetelným. Obyčejně kladou se bledé otisky do bedny, kteráž uzavírá 
se víkem, na jehož dolejší straně nalézá se vrstva pijavého papíru, napuště
ného roztokem anilinu v benzolu. Podlé způsobu tohoto dostává se dle posi
tivných obrazů opět otisků positivných; arciť jsou takové otisky obrácené, 
neboť mají se k původnému výkresu podobně, jako předmět a obraz jeho 
v zrcadle. Tisk anilinový hodí se zvláště k hotovení věrných otisků dle jistého 
výkresu. Mají-li se otisky takové podařiti, tedy třeba vždy čerstvého papíru, 
napuštěného kyselinou chrómovou; mimo to dlužno míti i k tomu zřetel, aby 
se neosvětloval tento papír pod originálem ani příliš dlouho, ani příliš krátce, 
neboť by se dostalo v obojím případě výsledkův nezdařených. Pravá doba, 
po kterou má se osvětlovati takový citlivý papír, ustanoví se nejlépe po delší 
zkušenosti.
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Fótolithograjiea JótocinkograJie.Podobně jako mědirytectví došlo užíváním
fótografie netušeného zdokonalení, tak i kamenotisk dospěl k znamenitému vý
voji, opatřiv sobě vydatné a téměř kouzelné pomoci tajůplných paprskův světla.

Kamenotisk nebo litbografie jest otisk způsobený pokresleným nebo poma
lovaným kamenem. Obraz na kameně není ani vyvýšen ani prohlouben, nýbrž 
leží s povrchem jeho v jedné rovině a tím liší se od tisku mědirytin nebo 
kněh, jenž spočívá na základech zcela rozdílných. Poleje-li se vodou kámen, na 
němž nalézá se obraz, nakreslený barvou mastnou, tedy vssává se tato do póro
vatého kamene na všech místech, kde nenalézá se mastná barva. Když poválí 
se pak kámen tento mastnou černí tiskařskou, tu usadí se tato pouze na ča
rách výkresu, jsouc na všech ostatních místech od vody odpuzována. Jestliže 
se přitiskne po té na kámen, takto upravený, list papíru, obdrží se na něm 
otisk, kterýž slově litbografie. Poněvadž může se kámen znovu černí opatřiti, 
proto možná docíliti pomocí něho veliký počet takových otiskův. Kamenotisk 
má velikých výhod nad tisk mědirytin. Hotovení mědirytiny vymáhá dlouhé 
a pilné práce, kdežto vzdělávání kamene k účelům lithografovým jest mnohem 
snažší, neboť na kameně dá se provésti výkres asi tak rychle jako na papíře. 
Různé chyby dají se na kameně též snáze vypraviti nežli na mědi a mimo to 
není kamenotisk v té míře obtížný jako hotovení mědirytin. Stal-li se výkres 
nepotřebným, obrousí se kámen, čímž možná na něm vyvěsti výkres nový; 
tak může lithograf užívati téhož kamene po mnoho let. Veškeré tyto výhody 
přispěly nemálo k velkému rozšíření kamenotisku.

Nemálo podobá se kamenotisku i Namaluje-li se na desce
cinkové mastnou barvou nějaký výkres a zvíaží-li se pak vodou gummovou, 
tedy může se deska pováleti mastnou barvou, neboť tato přilne toliko k mast
ným čarám výkresu. Otiskne-li se výkres tento na papír, obdrží se obraz, 
jeDŽ podobá se lithografii.

Vzpomeneme-li těchto základů kamenotisku a cinkografie, shledáváme, 
že srovnávají, se v mnohé příčině se světlotiskem. Deska, jíž se vyvádějí světlo- 
tisky, nepřijímá také všadež mastné barvivo, neboť toto usazuje se toliko na 
místech světlem proměněných; na místech jiných mastnota se odpuzuje. Světlo
tisk jest však nálezem nové doby, kdežto kamenotisk provozuje se již více 
sedmdesáti let. Po větším rozšíření fotografie pozbyl kamenotisk nemálo z bý
valé své důležitosti; tak na př. přestaly se hotoviti podobizny dle způsobu 
tohoto, ačkoliv druhdy téměř výhradně tak se znásobovaly. Poitevinovi po
dařilo se však sloučiti fotografii s kamenotiskem, čímž povzbudila se umění 
tato, druhdy sporná, k společné, blahodárné práci. Poitevin snažil se, aby 
nahradil práci umělcovu při hotovení kamenotisku chemickým účinkem papr
skův světla. K účelu tomu užíval kamenů, potažených vrstvou klíhu, smíšeného 
s dvojchrómanem draselnatým, kteréž osvětloval pod obrazem negativným. 
Obraz ve vrstvě klíhové omýval po té vřelou vodou, načež jej potřel mastnou 
černí. Světlem proměněná místa přijala na se Čerň, ana místa, jež nalézala 
se pode stíny negativného obrazu, zůstala bez proměny. Deskou touto dostá
valy se pak v lisu otisky. Prvé pokusy Poitevinovy neměly však zdárných 
výsledkův, neboť „fótolithografie11, jichž tak se nabylo, postrádaly na mnoze 
půltónů, ježto porušily se při upravování osvětlené vrstvy klíhové vřelou 
vodou. Pozdější badatelé, ze jména Asser a Osborne, docílili lepších úspěchův 
tak zvaným přetiskem. Pod obrazem negativným osvětlovali chrómový papír, 
povlečený klíhem, gummou anebo bílkem, načež jej pováleli barvou. Mastná 
čerň zůstala toliko na oněch místech chrómového papíru lpěti, ježto změnila 
se světlem. Očerněný papír chrómový oplákli po té pozorně vodou, načež jej 
přitiskli ku kamenopisné desce. Tato vssává do sebe mastnou barvu, čímž 
přenáší se na ni úplně obraz z papíru. Pomocí kamene, takto upraveného, 
hotovily sc otisky v obyčejném lisu kamenopisném. Ačkoliv fótolithograjie tyto 
mají dosti dobrc půltóny, nesrovnávají se přece úplně s fotografiemi, ježto
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jsou mnohem jemnější a krásnější. Příčina toho sluší kledati ve slohu kameno- 
pisného vápence, kterýž jest zrnitý, pročež docílí se pomocí něho půltóny, 
jež nejsou úplně stejnorodé jako na fotografii, nýbrž skládají se z teček, jež 
leží více nebo méně těsně vedlé sebe. Fótolithografie užívá se pro to nejvíce 
tam, kde běží více o rychlé zhotovení velikého počtu obrazů nežli o dokonalé 
jich provedení. Tak hotoví se nyní dle jistého originálu ve zmenšeném nebo 
zvětšeném měřítku velmi laciné mapy, což má velikou důležitost v času 
války pro vojsko, nebot lze zhotoviti fótolithograficky v průběhu jednoho 
dne dle výkresu mapy mnoho tisíc zvětšených nebo zmenšených otisků, jakž 
toho právě časová potřeba vymáhá. Za poslední války mezi Francií a Něme
ckem bylo vojsko německé zásobováno podrobnými mapami krajin nepřátel
ských, jež byly zhotoveny pomocí fótolithografie.

Fótocinkografie neliší se v podstatě své valně od fótolithografie, neboť 
cinkové desky chovají se podobně lithografickému kamenu k mastné barvě: 
vssávají tuto totiž do sebe. Obraz negativný přenáší se buďto hned na desku 
cinkovou, opatřenou vrstvou klihu, smíšeného s dvojchrómanem draselnatým, 
anebo ozařuje se jím papír, opatřený podobnou vrstvou, načež se otiskuje obraz 
na desku cinkovou, kteréž může se užiti po té k tisku. Iv účelu tomu dává 
se s papírem do lisu kněhtiskařského; kdežto fótolithografie hotoví se pomocí 
lisu kamenopisného. Pomocí cinkografie lze znásobovati mapy, výkresy a ry
tiny rozmanité, nehodí se však k tisku obrazů, zhotovených dle přírody, poně
vadž dosavade není možná, aby podaly se způsobem tím zcela přesné polo- 
tony, jaké vidíme na fotografiích předmětů přirozených. Fótocinkografie jest 
velmi důležitá, neboť pomocí ní lze dostati v krátké době dle rozličných vý
kresů, kreseb, rytin vzácných a j. v. desky způsobilé k tisku. Pomocí jistého 
negativného obrazu dostane se dle způsobu tohoto v sedmi hodinách deska, jíž 
může se užiti k tisku. Fótolithografie vede ještě rychleji k témuž cíli, poněvadž 
lže pomocí umění tohoto připraviti kámen již v průběhu dvou hodin k tisku.

Pyrofótografie. Ačkoliv vystoupila fótografie s počátku co soupeř proti 
malířství a kreslení, přece později stala se uměním těmto nad míru prospěš
nou vydatnou pomocí svou. Téměř všecka umění násobná dočinila se pomocí 
fótografie výsledků skvělých, dříve netušených. V novější době užívá se jí 
též s výborným úspěchem k hotovení ohnivzdorných obrazův a okras na skle 
a porculánu. Velečinný Poitevin shledal, že pozbývá smíšenina gummy, medu 
a dvojchrómanu draselnatého účinkem světla lepkavosti a užil ihned nálezu 
tohoto k hotovení pyrofótografií. Nález Poitevinův zdokonalili značně Joubert 
v Londýně a Obernetter v Mnichově a učinili tak, že stal se způsobilým k uží
vání v průmyslu.

Takové ohnivzdorné fótografie hotoví se následujícím způsobem: Deska 
skleněná povleče se smíšeninou medu, gummy a dvojchrómanu draselnatého; 
po té osvětluje se pod obrazem positivným . Místa, která ležela pod neprů
hlednými částěmi obrazu, zůstávají lepkavá, ana místa ostatní, světlem pro
měněná, jsou sucha. Popráší-li se nyní deska nějakou ohnivzdornou barvou, 
jaké užívají se k malbě skla nebo porculánu, tedy usadí se tato toliko na 
místech lepkavých, čímž vzniká obraz. Obraz tento polévá se kollodiem a když 
toto uschlo, ponoří se deska do vody, kdež možná obraz, nyní na blance 
kollodiové upevněný, snadno sé skla sejmouti, načež může se přilepiti na jiné 
předměty skleněné nebo porculánové. Když vypálí se takové zboží v peci, 
objeví se na něm ohnivzdorné obrazy, kteréž pak jsou úplně stálé, neboť nr- 
doznávají více změny účinkem světla, jako obyčejné fótografie. V obchodě 
nalezáme různé předměty porculánové, jako dýmky, talíře, mísy, vázy a j. v., 
jež mají na sobě ohnivzdorné fótografie. Také na skle hotoví se pomocí fóto
grafie rozličné ozdobné kresby. Tabule skleněné, průhlednými obrazy opatřené, 
hodi se velmi dobře do oken, čímž docílí se nemalá ozdoba příbytků lidských.

Fótografie v přirozených barvách. Hned při prvých svých pokusech sna
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žili se různí badatelé, jižto v dějinách světlopisu se proslavili, aby docílili 
v temnici obrazy, jež by srovnávaly se s přírodou netoliko tvarem, nýbrž 
i barvou svou. Překrásné seřadění nejrozmanitějších barev, jaké v neustálé 
změně v přírodě se střídá, zajisté jest ne malou příčinou, že v pokusích tako
vých ustavičně se pokračuje s větším nebo menším zdarem. Přicházejíť sice 
v obchodě barevné fótografie, avšak barva jejich není způsobena světlem, nýbrž 
byla později na hotovou fotografii malířem pomocí štětce nanešena. V průběhu 
času bylo objeveno více způsobů k hotovení barevných fotografií pouhým účin
kem světla, dosud však nezná se ustalování takových obrázků, nebot rychle 
opět ve světle se porušují, až zmizí úplně.

Prvé pokusy ve směru vytkuutém dály se již počátkem tohoto veku.
11. 1810 nalezl Seebeck v Jené, že barví se chlorid stříbrnatý ve vidmě 
slunečném podlé jednotlivých barev tohoto obrazu. R. 1841 zachytil slavný 
hvězdář Herschel vidmo slunečné na papíře, napuštěném dusičnanem a chlo
ridem stříbrnatým, čímž obdržel tolikéž barevný obraz tohoto překrásného 
výjevu. Becquerel shledal, že lepších výsledkův docílí se, vezme-li se chlorid 
stříbrnatý čistý. K účelu tomu ponořil plech stříbrný do chlórové vody, načež 
zachycoval na bílém povlaku chlóridu stříbrnatého, jenž tak se vytvořil, silné 
vidmo slunečné. Na ten způsob získal obrazu, jehož barvy srovnávaly se již 
téměř s přirozenými barvami vidma. Podobné pokusy konal v 1. 185Í— 18G7 
též slavný Nicéphore Niepce. Užíval rovněž desk stříbrných, jež opatřoval 
vrstvou chlóridu stříbrnatého v roztoku chlóridu měďnatého, smíšeného s chlo
ridem železitým, načež je silně zahříval. Desky tyto byly asi desetkráte citli
vější nežli ony, jichž užíval Becquerel. V temnici dostával pak pěkně sbar
vené obrazy květin, maleb, pavích per a vůbec barevných předmětův. Aby 
byly takové stříbrné desky trvanlivější, povlékaly se ještě vrstvou dekstrinu a 
chloridu olovnatého, čímž stávají se též citlivějšími. Na výstavě Pařížské 
r. 18G7 nalézaly se některé takové práce Niepce-ovy a vzbuzovaly všeobecné 
podivení. Arciť jsou takové obrázky velmi těkavá dítka světla, neboť berou 
zase účinkem tvůrce svého v brzce za své-

Po smrti Niepce-ově r. 1870 zabývali se hotovením barevných obrazův 
ještě mnozí badatelé, zvláště pak Poitevin v Paříži, Simpson v Londýně a 
Zencker v Berlíně. Poitevin a Zencker užívají k účelu tomu papíru, jejž na
pouštějí nejprvé chloridem stříbrnatým a po té roztokem chlóridu cínatého; 
látkou poslední mění se chlorid stříbrnatý ve fijalový chlorid stříbřičnatý. 
Smočí-li se pak tento papír do smíšeniny modré skalice s dvojchrómanem 
draselnatým, stává se velmi citlivý a hodí se k hotovení otisků dle průhled
ných barevných obrázkův. Na barevných světelných obrazech, jež na ten 
způsob se získají, nejsou arciť barvy tak živé jako na obraze původném, ještě 
nejlépe podaří se barva červená. Velikou vadou těchto obrazův jest též, že 
nedají se ustalovati a světlem proto rychle se ruší. Zajisté podaří še pozděj
ším badatelům, že dovedou ustáiiti tyto barevné fótografie a pak teprvé dojde 
hotovení jich většího zdokonalení. Na počátku vývoje nynější fótografie nebylo 
též známo, čím by se daly obrazy tyto ustáiiti, až teprvé Herschel nalezl, 
že hodi se k účelu tomu nejlépe sirnatan sodnatý (viz str. 517).

Sledujíce nenáhlý vývoj světlopisu, shledali jsme, jak velikých obtíží 
bylo člověku překonat!, nežli trvale upoutal k službám svým těkavé, tajůplné 
paprsky světla. Každým krokem množily se před pilným badatelem steré 
překážky, než on pokračoval neohroženě na dráze vytknuté, zvítěziv tam, kde 
vítězství zdálo se dřívějším věkům úplně nemožné a téměř v obor čarodějství 
zasahající. Uvážíme-li, jak krátká doba od prvých pokusů v světlopisných uply
nula a jak krásného ovoce nám již nové umění přineslo, tedy můžeme se 
nadití, že v dobách budoucích zajisté dočiní se fótografie nových a důležitých 
pokrokův, čímž umění toto ještě více se zjednoduší a tak každému přístup
nějším se stane,



Obr. 222. Broušené láhve a sklenice.

0 ’skle, jeho vzdělávání a užívání.
O významu a důležitosti skla. Dějiny skla. Sklo v starověku. Sklářství benátské na Mu- 
raně. České sklářství. Dějiny skla ve Francii, Belgii, Anglii, Německu a Rusku. — Kyse
lina křemičitá a křemičitany. Co jes t  sklo? Jeho fysikalué a chemické vlastnosti. Druhy 
skla. Jeho suroviny. Sklářská mýdla. Složení skloviny. Pánve a pece sklářské. R oz
tápění skla. Výkony v skelné huti. Píšťala a hotovení skla dutého foukáním. Sklo ta 
bulové. Sklo tlačené. Zrcadla, jich slévání, broušení a pokládání. Hotovení skel olovna
tých. Strass a skleněné drahokamy. Skla barvená a malířství na skle. Emailly a vy
kládané práce skleněné. Sklo mléčné. Haematinon. Avanturin, millefiori, petinet. Perly 
skleněné. Vzdělávání skla u stolku sklářského. Zušlechťování skla broušením, rytím  atd.

Leptán í skla a hyalografie. Vodné sklo a stereochromie.

nejdůležitějším látkám, jaké bylo člověku nalezti, budeme zajisté veždv 
čítati sklo. Jak památné vlastnosti spojuje tato podivná látka v sobě! 
Jest bezbarevná, tvrdá, průhledná a leskne*) se jako nějaký drahokam, ky
selinami a mnohými jinými kapalinami nedoznává žádné proměny, teplem 
změkne a dá se pak vzdělávati podobně jako vosk na nejrůznější předměty, 

jaké domácnost, průmysl anebo věda ustavičně potřebují. Užívání skla jest tak 
.mnohonásobné a rozmanité, že možná je porovnávati v této příčině snad jediné 
s kovy a s hlinou, nad niž předčí svou průhledností. Kdežto v dávnověku sloužilo 
pouze nádheře a přepychu, tak užívá se nyní k hotovení téměř nesčetného množství

'*) Jméuo sklo odvozuje se ze stklo, kteréž vyvinulo se ze slovesa stkvíti s e ; zna- 
menáť tedy látku lesklou, ježto ve světle blyští nebo třpytí se. Podobný původ má i n ě 
mecký název této lá tky  Glas, jejž odvozují někteří z latinského slova glacies =n led, jiní 
z řeckého slova glausso  neb glasso , kteréž znamená tolik co blyštiti neb leslcnouti se.

J a h n o v a  Kronika práce. Dii IV. 0Q
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různých předmětů, člověku větší nebo menší měrou důležitých. Ze skla hotovíme 
tabule do oken, desky ku krytí střech, zrcadla, láhve a nádoby picí; sklem 
napodobujeme drahokamy a perle, jež slouží k dělání šperku, kterýž i chud
šího potěšuje leskem a krásnou hrou barev, což vyhledává a nalézá boháč 
jediné za veliký peníz při drahokamech pravých. Ze skla upřádáme vlákna 
takové jemnosti, že předčí i nad nitky hedbávných zámotkův a z takových 
nitek skleněných hotoví se vata, závoje, peří, sítě a j. v, Tak bylo lze dů
myslu lidskému upraviti křehké a tvrdé sklo v látku nad jiné pružnou a 
měkkou! Výrobky skleněné vyznamenávají se dále svou neobyčejnou čistotou 
a dají se snadno čisté udržovati.

Jak velikých služeb poskytlo sklo vědě! Kde bychom nalezli látky, 
z níž bychom hotoviti mohli přerozmanité přístroje a nádoby, jaké chemik 
nebo fysik ku svým zkouškám ustavičně potřebuje, kdyby nebylo skla? Kdo 
sečte nyní veškeré skvělé nálezy a výskumy, jež učiněny byly jediné za po
moci skla? Jak velikou důležitost má sklo v příčině vědecké, poznáváme jedi
ným pohledem na různé přístroje optické, pomocí nichž hledí novověký pří
rodozpytec vystihnouti hluboká tajemství všehomíru. Skleněným hranolem obje
vil Newton podstatu světla a barev a týmž skleněným hranolem učí nás roz
bor spektrálný zpytovati hmotnou podstatu nejvzdálenějších světů nebeských!
Z čoček skleněných skládáme bezčetné přístroje, jež jsou nám hračkou milou 
k pobavení anebo ke skutečné potřebě v příčině vědecké. Vzpomeneme-li brejlí, 
dalekohledů a drobnohledů, pak zajisté vděčným okem pohledneme na sklo, 
jež tolikerého užívání dopouští. Původně sloužilo sklo k napodobení drahocen
ného křišťálu, jenž arciť sdílí lesk, průhlednost, tvrdost a křehkost se sklem. 
Jakých výhod poskytuje sklo pro snadné své vzdělávání nad vzácný křišťál, 
seznali jsme, povšimnuvše sobě různých způsobův jeho užívání.

Dějiny skla. Nález skla jest téměř právě tak starý, jako vzdělávání 
kovů a prvé počátky hrnčířství. Jakým způsobem důležitá látka tato nalezena 
byla, o tom není v starých spisech zaznamenáno ničeho. Obyčejně připisuje 
se nález skla Féničanům. Féničtí obchodníci, tak vypravuje Plinius, stanuli 
prý na břehu řeky Belus, chtějíce sobě zde připraviti své pokrmy. Jelikož 
nebylo nikdež kamení, zdělali ohniště z několika kusův sody {nitrům) a umí
stili na ně pak nádoby s pokrmy. Když rozdělali oheň, roztopila se soda, 
čímž proměnil se prý písek pod ohništěm ve sklo. Jestiť patrno, že by na ten 
způsob nemohlo ani nejsnadněji roztopitelné sklo povstati, poněvadž třeba 
k účelu tomu vyšší teploty. Zdá se podlé náhledu Tacitova, že písek řeky 
Belus jest zvláště způsobilý k přípravě skla, čímž dá se původ bájky Pliniovy 
poněkud vysvětliti.

Tolik jest jisto, že Féničané a Egypťané již v šerém dávnověku zabývali 
se sklářstvím a dosáhli v průmyslu tomto takové dovednosti, že po drahný 
čas.jiní národové starověcí jim vyrovnati se nemohli. V hutích skelných v Tyru, 
Sidonu a Alexandrii, jež nad jiné prosluly v dávnověku, hotovily se předměty 
velmi dokonalé; též bylo nalezeno v prvých dvou městech hotovení zrcadel 
a skel barevných. V starých památkách egyptských nalezeno bylo hojně roz
manitého skleněného zboží, kteréž nejlépe svědčí o dovednosti svých vyrobitelů. 
Sklo hotovilo se v Thebách a Memfidě mnohem dříve, nežli založili Féničané 
slavné sklárny v Sidonu. Egypťané znali se ve výrobě bílého i barevného skla, 
uměli sklo pozlacovati a brousiti. Zdá se z mnohých příčin, že již 1600 let 
před narozením Kristovým bylo egyptské sklářství na vysokém stupni doko- * 
nalosti. Na památkách egyptských nalezáme obrazy sklářů obklopené hiero
glyfy, kteréž vypravují, že kresby tyto byly zhotoveny ještě za pobytu Židů 
v Egyptě. Z kreseb těchto soudí se též o dovednosti egyptských sklářů. Tito 
znali se ve výrobě různých druhův skla foukaného a podjímaného. Na obr. 223. 
a 224. vidíme dvě kresby, zhotovené dle starobylých maleb egyptských z Ben- 
Hassenu, jež pocházejí z doby panování Ositartesena I. a jeho nástupců (1700
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let před Kr.)- Sprvu arciť hotovily se ze skla toliko předměty ozdobné a 
šperk, později teprve bylo jeho užíváno i k jiným účelům; tak hotovily se 
v Egyptě ohromné rakve skleněné a jiné předměty ve větších rozměrech. 
Prvé předměty skleněné slévaly nebo lisovaly se z roztopeného nebo měkkého 
skla, později teprve počalo se hotoviti duté zboží skleněné foukáním.

Y starém zákoně mluví Job o skle, jež nazývá sechuchith.
Řekové a Římané naučili se znáti sklo od Egypťanů a Féničanů. Ze zna

menitých hutí a dílen v Alexandrii rozváželo se sklo do Řecka a Itálie. 
V Řecku zmiňuje se poprvé o skle básník Aristofanes. Zdá se však, že Ře
kové sami výrobou skla se nezabývali. Aristoteles vypravuje již 400 let před 
Kr. o skle, a snaží se, aby vysvětlil původ jeho průhlednosti. Za času císaře 
Nerona založena byla v Římě prvá huť skelná, ježto hotovila sprvu toliko 
špatné nádoby picí. Touž dobou povstaly sklené hutě též v Gallii a Španělsku. 
Později povstal v Římě veliký počet hutí skelných zvláště v dobách panování 
císařův, nádhery a přepychu milovných. Tehdy nesloužilo sklo ještě k podob

ným účelům jako nyní; byloť ponejvíce předmětem nádhery a vyhledávalo se 
proto od boháčův. Lepší druhy skla byly tehdáž ještě velmi drahé, neboť Nero 
zaplatil za dva malé skleněné poháry 6000 sesterciů, Plinius vypravuje, že 
v Římě dávána přednosť nádobám skleněným před podobným zbožím zlatým 
a stříbrným. Týž spisovatel římský podává též podrobný popis prací v skelné 
huti, z něhož nabýváme přesvědčení, že znali v dávnověku o výrobě skla téměř 
tolik co my. Za panování císaře Alexandra Severa bylo v Římě již tolik zá
vodů sklářských, že rozkázal tento panovník, aby přeloženy byly z ohledův 
zdravotných do krajiny od města vzdálenější.

Bohatí Řekové a Římané pili z pohárův skleněných a ozdobovali pří
bytky své tabulemi skleněnými a zrcadly, jež pocházely ze Sidonu.

Před prvým stoletím našeho letopočtu neznalo se ještě, jakž za to bez
pečně se má, zasklívání oken tabulemi skleněnými. Tehdá užívali boháči 
k témuž účelu rohu, lístků sádrovce a slídy, desk křišťálových a j .  v .; chudí 
arciť neznali podobné ochrany a nuceni byli tudíž, aby snášeli ve svých pří
bytcích, opatřených malými otvory, jimiž světlo do vnitř vnikati mohlo, veškeré

69*
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útrapy špatného počasí. R. 1778 byly vyhrabány v Pompejích lázně římské, 
opatřené skleněnými okny, jež jsou tak pěkné jako okna naše. Tabule skle
něné nehotovily se však tehdy foukáním jako nyní, nýbrž slévaly se. Plinius 
vypravuje tolikéž, že za císaře Tiberia bylo prý nalezeno také sklo pružné. 
Poněvadž vznikla obava, že by ztratily zlato, stříbro a mědi valně na své 
ceně, ano že by vyšly kovy tyto po rozšíření skla pružného úplně z užívání, 
proto prý zničena byla dílna prvého nálezce této zvláštní hmoty.

Římané znali se též v napodobování drahokamů, užívajíce k účelu tomu 
skla různě sbarveného. Tak hotovili sklo černé, z něhož slévali sochy, a sklo 
červené, haematinon zvané, také znali sklo bílé, safírové, hyacintové a j. v. 
Nejčastěji nápodobili sklem rubin a smaragd; prvý dostávali pomocí železa 
a druhý pomocí mědi. O veliké dovednosti římských sklářů svědčí mnohé 
uměle dělané nádoby, jež zachovaly se po naši dobu. Tak nalézá se v brit
ském museu v Londýně tak zvaná vasa portlandská, pocházející z hrobky 
císaře Alexandra Severa, ježto vzbuzuje pro dokonalost svou ještě nyní ne
malé podivení. Nádoba tato, mající asi 3 métry zvýší, jest zhotovena z tmavo
hnědého skla průhledného, na němž nalézá se vypuklý obraz z bílého neprů
hledného skla. Jiná nádoba taková z modrého skla, opatřená vypuklinou ze 
skla mléčného, byla nalezena r. 1834 v Pompejích v jednom hrobě.

V starých hrobech slovanských nalézají se nezřídka vedlé hrubých zbraní, 
zdělaných z kamene, kroužky skleněné. Památky tyto podávají svědectví o ne
obyčejné umělosti našich předkův. Slované užívali skla teda již v dobách, 
kdy neznalo se vzdělávání kovů. Předměty skleněné nalezeny jsou též v mo
hylách germánských, ale ve společnosti s památkami kovovými, z čehož sou
díme, že naučili se Němci později znáti sklo nežli Slované.

Dokud hotovil se ze skla šperk a jiné předměty, přepychu sloužící, dotud 
bylo užívání skla dosti obmezené. Teprve když se seznalo, že dá se skla 
s výborným úspěchem užívati k hotovení nej rozmanitějších předmětů, člověku 
v domácnosti, v průmyslu a ve vědě důležitých, od té doby počalo sklářství 
dospívati k většímu rozkvětu. Připomenuli jsme již, že užívali Římané za dob 
císařův u příbytkův svých oken skleněných, než takový přepych mohli sobě 
dovoliti pro vysokou cenu skla pouze boháči. Sv. Jeroným zmiňuje se ve 
spisech svých, že užívalo se již ve III. věku po Kr. skleněných oken hojnější 
měrou. Užívání skleněných oken rozšířilose zcela znenáhla. Uprostřed V. věku 
byla zřízena taková okna v chrámě sv. Žofie v Cařihradě. Později nalezáme 
okna skleněná i v jiných chrámích, méně často je spatřujeme v palácích králův 
a velmožův. Ještě r. 1573 byla skleněná okna tak drahá, že je dal vévoda 
Northumberlandský po každé vysaditi a po té pečlivě uschovati, když opustil 
svůj zámek Alnwick Oastle. Ponenáhlu však docházelo hlavně působením Be- 
nátčanů umění sklářské většího rozšíření a tak staly se výrobky sklené laci
nější a užívání oken sklených přestalo býti výsadou boháčův.

Z Itálie rozšířilo se sklářství do Francie, kdež záhy počalo zkvétati. 
Odtud dostal se průmysl tento okolo VII. věku po Kr. i do Anglie.

Když zaplavena byla Itálie barbary, utekli se skláři římští do Benátek 
a počali zde umění své podlé obvyklého způsobu provozovati. Y Benátkách 
dospělo sklářství záhy k takové dokonalosti, že předčilo umění toto vysoko 
nade vše, co Řím a dávnověk v příčině této byl nalezl a vytvořil. Po drahnou 
dobu slynuly Benátky svým sklářstvím, jemuž nebylo po celém světě středo
věkém rovného, a výrobky skleněné staly se nevyčerpatelným pramenem bo
hatství tohoto památného města. V Benátkách nalezly se krásné, nové druhy 
skla a zde založen umělecký průmysl sklářský. Celá západná Evropa naučila 
se od Benátčanů výrobě skla a po staletí byly skelné hutě benátské vysokým 
učením pro cizí skláře.

Největšího rozkvětu dosáhlo sklářství benátské v době válek křížových. Tou 
dobou přeloženy byly z Benátek po rozkaze velké rady (r. 1291) veškeré sklářské
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pece na blízký ostrov Murano, kdež ještě v XVIII. věku hotovily se nejlepší 
výrobky ze skla. Skláři tamější byli v držení velikých výsad a udržovali 
umění své po staletí v neobyčejné tajnosti. Cech sklářský dělil se ve čtyry 
třídy, totiž rozeznávali se foukači skla, hotovitelé skla zrcadlového a tabulo
vého, hotovitelé perel dutých a posléze hotovitelé šmelcu č. perel benátských. 
Nad pořádkem v cechu bděla komissí sestávající z pěti členů,
jižto byli mistry voleni z továrníkův (Patroni); komissí tato byla podřízena 
pouze velké radě republiky. Volba komissařův konala se na den sv. Mikuláše, 
patrona cechu sklářského. Náčelník komissí, jenž nazýval se jme
noval dva nižší úředníky, jižto nazývali se Tito měli úlohu, aby
bděli nad svědomitým vykonáváním všech rozkazův v jednotlivých hutích skel
ných. Každého roku svolával Gastaldo veškeré mistry a továrníky po dvakráte 
k valným hromadám, na nichž jednalo se o záležitostech jednotlivých závodův.

Komissí čili Comparto zkoušela dělníky dovednější a jmenovala je v pří
padě potřeby mistry; rovněž mistry ze služby propouštěla, když nedostaly 
hutě s dostatek zákazek z ciziny. Zákony přísnými bylo každému cizinci pro
vozování umění sklářského zapovězeno. Cizinec nesměl se státi ani podílníkem 
některého závodu na ostrově Murano. Továrníky směli býti pouze rodiči Mu- 
ranští. Benátčané přijímali se pouze tehdy, když neucházelo se s dostatek 
Muranských o přijetí do některého družstva továrnického.

Na ostrově Muraně vydržovali sobě továrníci své vlastní školy. Zvláštní 
úředníci bděli nad obecným pořádkem a provinilci byli dle domácích zákonův 
souzeni. Muranští skláři požívali takové vážnosti jako benátští šlechtici a mohli 
se státi i úředníky republiky. Co zvláštní vyznamenání nosili pochvu s dvěma 
meči (Casa di coltelli). Na ostrově nalézala se též Zlatá kniha, do níž zanášela 
se od r. 1602 jména těch, kteří na Muraně se narodili. V Benátkách razili 
Muranští své zvláštní zlaté a stříbrné mince, z čehož patrno, že tehdy skláři 
vládou byli velice vyznamenáváni, pročež bylo i velikou ctí, náležeti k cechu 
sklářskému. Podobné byli i ve Francii a v jiných zemích praví držitelé skel
ných hutí a mistři v takové vážnosti jako šlechtici.

Nesmírně kruté byly tresty, jimiž byli stíháni provinilci, zvláště ti, kteří 
cizinci prozradili některé tajemství výroby skla. Zvláštní zřízenci byli vysláni, 
aby zavraždili uprchlíka, jenž tajemství některé zaprodal. Přece však rozšířily 
se znenáhla i do jiných zemí způsoby, dle nichž sobě vedli na Muraně při 
výrobě skla. Zvláště stávalo se tak od té doby, co počala sláva republiky 
Benátské klesati a co v jiných zemích začalo se sklářství rozsáhlejší měrou 
pěstovati.

Skelné hutě na Muraně vyznamenávaly se velmi pečlivým hotovením 
všech druhův skla. Výrobky benátské jsou rozšířeny po celém světě a zhusta 
ještě nyní některé se napodobují, poněvadž docházejí dosud oblíbení pro svůj 
ušlechtilý tvar a zhusta překrásné barvy. Hotovení barevných skel provozovalo 
se již v XI. a XII. věku na Muraně a v Benátkách a dospělo již v tehdejších 
dobách k veliké dokonalosti. Zvláště zhusta napodobovaly se ze skla draho
kamy, perly, achaty, mramor a j. v., a skleněné výrobky toho druhu závodily 
co do krásných barev s nejkrásnějšími plodinami přírodnými. Drahokamy skle
něné vyvážely se z Benátek hlavně do Asie, kdež výborně šly na odbyt. Arciť 
vydávaly se nezřídka výrobky takové za pravé drahokamy. Aby vláda zlořádu 
takovému přítrž učinila, nařídila, by každý, v zločinu takovém postižený, byl 
potrestán pokutou 2000 dukatův a vězením dvouletým. Záhy hotovily se v Mu
raně nádoby skleněné, tabule do oken, malovaná skla do oken chrámových, 
emailly pro vykládané práce, svícny ozdobné, jak obyčejné, tak i visuté a j. v. 
R. 1308 učinily zde nález zrcadel skleněných. K největší slávě dospěly skla 
benátská v době renaissance, zvláště v XVÍ. a XVII. věku. Tehdy vyhledávaly 
se umělecké výrobky muranské k okrase příbytkův v domech boháčův. Arciť 
byli tehdy v hutích skelných zaměstnáni dělníci neobyčejné dovednosti, jižto
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hotovili ze skla výrobky takové krásy a dokonalosti, že stěží je dovedeme 
napodobovati tak dokonale v nynější době, kdy nalezlo sklářství ve vědě moc
ného společníka. Na Muraně žilo v době největšího rozkvětu průmyslu sklář
ského více 30.000 obyvatelů; dále nalézalo se tam 40 velikých továren, 
v nichž vyráběly se všecky druhy skla. Republika benátská měla ze závodův 
tohoto průmyslného ostrova po jednu dobu stálý ročný příjem 8 milliónův 
dukatův. Koncem minulého věku počala však sláva Murana klesati, poněvadž 
v jiných zemích, ze jména v Čechách, počala se sklářství věnovati větší péče 
a dávána přednost výrobkům domácím; mimo to přestala býti zde výroba skla 
již v té míře uměleckou, jako v dobách minulých, pročež i výrobky muranské 
přestávaly se vyhledávati. Za nynější doby jest ostrov ten téměř opuštěn, 
neboť má pouze 5000 obyvatelův, ačkoliv usiluje se nemálo o to, aby bylo 
sklářství muranské přivedeno opět k bývalé slávě. Nyní vyrábějí se zde pouze

Obr. ‘225. Předměty ze skla podlé vzorň benátských na Londýnské světové výstavě r. 18G2.

skleněné perly, kteréžto pestré výrobky putují odtud po tisících centů, jako 
v dřívějších dobách, do všech končin světa.

Za naší doby usiluje se nemálo o to, aby probudil se benátský průmysl sklář
ský opět k bývalému rozkvětu. Zásluhu o to mají hlavně dva muži a sice Lorenzo 
Radi a Dr. A. Salviati. Prvý byl s počátku zedníkem, veškeré prázné chvíle své 
věnoval však usilovné snaze, aby vzkřísil umění předkův svých k bývalé druhdy 
slávě. S počátku hotovil pouze barevná skla k pracím vykládaným, jaké dříve 
se zvláštní dovedností na Muraně se hotovily. Nalězlť dělání emaillu zlatého 
a stříbrného a napodobil pomocí skla chalcedon, achat, malachit a j. v. Po 
čtyřicetileté neúnavné práci podařilo se přičinlivému Radimu, že nalezl opět 
přemnohé ze starých způsobů barvení skla, jež vešly v průběhu času téměř 
úplně v zapomenutí. R. 1859 ujal se advokat Dr. Salviati s nadšením v úpadku 
se nalézajícího sklářství benátského a dovedl toho v několika letech, věrně
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jsa pddporován ve snaze své Radim, že některá odvětví starobylého sklářství 
k novému životu vzkříšena byla. Na posledních výstavách světových zaujaly 
výrobky z továren Salviatiho velmi čestné místo, neboť připomínaly pečlivým 
provedením a krásou svojí na dokonalé práce umělcův Muranských z doby 
středověku a renaissance. Salviati opravil též poškozené mosaiky v chrámu 
sv. Marka v Benátkách a vyhotovil mnohé, překrásné práce vykládané z různě 
barveného skla pro Itálii, Anglii, Rakousko a j. v. Přičiněním jeho stalo se, 
že vešly vykládáné práce při ozdobování památných budov opět v oblíbení, 
jakému druhdy se těšily. Nyní nalézají se závody Salviatiho v držení anglické 
společnosti.

Sklářství v Cechách. Z Benátek rozšířilo se sklářství nejprvé do Čech, 
pak do Anglie a nejposléze do Evropy severné. Čechy staly se zvláště v no
vější době jaksi dědici Benátčanů, neboť ušlechtilé výrobky českého sklářského 
průmyslu zaujímají nyní, podobné jako druhdy sklo muranské, předné místo 
mezi zbožím skleněným celé země vůbec. Příčinu toho, že sklářství dospělo 
v Čechách k takové dokonalosti, sluší hledati jednak v laciném palivu, neboť 
největší počet hutí skelných nalézá se v krajinách lesnatých, jako na př. v Šu
mavě, jednak též ve výborných a čistých surovinách, kteréž vlasť naše sklářům 
v nepřeberné hojnosti poskytuje.

Prvé počátky českého sklářství nebylo lze dosavad s jistotou vypátrati. 
Tolik jest však jisto, že průmysl tento ode dávna ve vlasti naší se pěstuje, 
kdež jsou podmínky, potřebné k zdárnému provádění jeho tak velice příznivé, 
jako sotva v které jiné zemi. Ve středověku byla vlasť naše častěji navště
vována dobrodruhy celé západné a jižné Evropy, jižto zde hledali zlato, drahé 
kameny, rudy a různé poklady. Zhusta připomínají se v Čechách Vlachové, 
kteří za vzpomenutými účely u nás se zdržovali. Zdáť se, že mezi cizími 
dobrodruhy nalézali se také benátští skláři, kteří bezpochyby v Čechách za
ložili prvé hutě skelné, poznavše, že ve vlasti naší jsou poměry k dělání skla 
zvláště příznivé. Sklo benátské jest známo u nás již z doby prvého rozkvětu 
závodův muranských, neboť Čechy vedly s Itálií ve středověku velmi rozsáhlé 
obchody. Ve velebných hvozdech, vysoké hory na hranicích Čech pokrývajících, 
jako na př. v Šumavě, založeny byly, jak za to se má, prvé skelné hutě. Sklo 
české počalo se připravovati cele ze surovin domácích, čímž stalo se, že vy
niklo brzy pro vzácné vlastnosti své nad sklo benátské. V Benátkách brali 
ku přípravě skla vedlé jiných surovin též sodu přirozenou a popel z mořských 
rostlin, jenž drží v sobě tolikéž uhličitan sodnatý. V Čechách počali pro ne
dostatek sody a velikou vzdálenost od moře užívati k témuž účelu popele 
z dříví a později salajky. Arciť netušili první skláři čeští, že nabudou na ten 
způsob nového druhu skla, neboť domnívali se, že popel dřevěný má tytéž 
vlastnosti co popel z rostlin mořských. Nemůžeme se tomu nyní arciť diviti, 
neboť nebyl v tehdejších dobách ještě znám rozdíl mezi kysličníkem drasel
natým z popele dřevěného a kysličníkem sodnatým, jenž nalézá se v sólech 
z popele mořských rostlin; v čem záleží rozdíl obou látek, poznalo se teprve 
r. 1757. Tak nalezli čeští skláři maně výtečný druh skla, jenž brzy předčil 
vlastnostmi svými nad proslavené sklo benátské. Zvláště krásné jest české 
sklo křišťálové, neboť jest tak čiré a lesklé, jako nejpěknější křišťál, podlé 
něhož se nazývá.

Jestliže navštívíme některou ze starobylých hutí skelných v Čechách, 
přesvědčíme se prvým pohledem o velikém stáří našeho sklářského průmyslu. 
Zařízení huti, jednotlivé práce a způsoby, dle nichž dělníci sobě vedou, pro
vádějí se tuto na mnoze ještě tak, jako před několika stoletími. V každé huti 
nalezáme velmi přísné rozdělení jednotlivých prací; jedni foukají duté zboží 
skleněné, jiní je brousí, a jiní opět na skle různé okrasy vyřezávají, démantem 
ryjí nebo vyleptávají. Tímto dokonalým rozdělením prací můžeme sobě též vy- 
svétliti přednosť českého skla nad výrobky podobnými cizích zemí.
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Pokud můžeme spoléhati se na déjepisné zprávy, shledáváme, že založil 
prvou skelnou huť v Čechách v XV. věku jakýsi Petr Berka v Georgenthale;
0 něco později zřízena r. 1442 skelná huť vDoubicích. Brzy po té následovala 
skelná huť u Falknova (Falkenau) v Litoměřicku a r. 1504 založena skelná 
huť v Chřibské. Již v XV. a v XVI. věku došly výrobky české takové slávy, 
že vyvážely se daleko za hranice, do Španělska, Turecka a j. v.

Pozorujeme-li staré výrobky českého sklářského průmyslu, shledáváme, 
že nevynikají valně v příčině umělecké nad zboží skleněné zemí sousedných, 
ze jména Německa. Doba prvého rozkvětu tohoto veledůležitého průmyslu po
číná u nás teprve v XVII. věku za panování umění milovného císaře Rudolfa II. 
Na dvoře tohoto mocnáře v Praze zdržovalo se ustavičně velmi mnoho umělcův 
a v umění obeznalých řemeslníkův, jižto zaměstnáni byli při vzdělávání skla 
křišťálového. Ze skla křišťálového zhotovily se předměty ozdobné řezáním a 
broušením. Tak zachovaly se z tehdejší doby ozdobné skleněné nádoby pře- 
rozmanitých tvarův, pouzdra na hodiny, medaillony, skřínky na ostatky svátých, 
umělecky ze skla zhotovené. Arciť napodobalo se u nás spočátku skleněné 
zboží benátské, zvláště co do tvaru a způsobu ozdob. Benátské nádoby skle
něné mají zhusta tvar kalichovitý a jsou ozdobeny pestrými malbami anebo 
kresbami síťovitými nebo pletenými, ježto se nalézají uvnitř hmoty skelné.
V Čechách počali záhy dávati zboží skelnému ušlechtilejší vzhled ozdobami 
rytými, broušenými nebo leptanými, čímž nabylo sklo rázu křišťálu. K jaké 
výši dospělo u nás broušení skla již v době panování Rudolfa II., o tom po
dávají svědectví překrásné výrobky skleněné, zachované v císařské pokladnici 
ve Vídni. Co nejlepší brusíř slynul v tehdejších dobách Lehmann, jenž žil od 
r. 1590 do r. 1609 střídavě v Praze a ve Vídni. Záhy došly nádoby z českého 
skla, opatřené malými broušenými nebo vyrytými, úhlednými obrázky a ušlech
tilými ozdobami, takového oblíbení, že počaly s velkým úspěchem závoditi 
s výrobky benátskými o přednosť a vytlačily tyto znenáhla z obchodu světo
vého. Ještě nyní napodobují se tyto krásné výrobky české umělosti a práce 
v daleké cizině, zvláště v Belgii a v Ilollandsku.

V XVI. a XVII. věku neustále povstávaly u nás nové skelné hutě, jež 
se ziskem značným pracovaly, neboť nabylo české sklo jména světového. Ku 
konci minulého věku bylo v Čechách již 70 hutí a 5000 dělníkův sklářských; 
závody tyto přinášely ročný výtěžek 2,500.000 zl.

V XVIII. věku přičinil se velice o zvelebení sklářství českého hrabě Jan 
Kinský. Zásluhou jeho jest, že vzrostlo místo Bor (Hajda) z pouhého dvoru 
na znamenité průmyslné město, ježtov dosud slyne malířstvím na skle. Z Boru 
dováželo se sklo již v XVIII. věku do Španělska a Portugalu, později i do Indie 
R. 1752 zapověděla vláda sklářům stěhování se do ciziny a r. 1788 zakázal se
1 přívoz cizího skla do Rakouska.

V Georgs\valdě,v severných Čechách a sice v obvodu hor krkonošských 
a jizerských založil Švéd Jiří Vander prvou skelnou huť r. 1536 a přivedl ji 
k takovému rozkvětu, že byl pro zásluhy své povýšen do stavu šlechtického.
V 1. 1680, 1690 a 1701 následovalo založení hutí v Liberci, Harrachsdorfu, 
Nové Huti u Přichovic a v Antoniwaldu; místa tato leží poblíž Jizery. V Tur
nově dospělo hotovení pestrého skleněného šperku a českých , t. j. sklem
napodobených drahých kamenův, již v druhé polovici XVII. věku k značné 
výši. R. 1786 bylo ve vzpomenutém místě 443 mistrův v průmyslu tomto za
městnáno. Za naší doby proslavilo se městečko Steinschonau rovněž hotovením 
nepravých drahokamů a předčilo v té příčině i nad Turnov.

O velikém rozkvětu sklářského průmyslu českého podávají nejlepší názor 
následující čísla. R. 1870. bylo v Čechách 82 hutí skelných se 115 pecemi 
a 856 pánvemi sklářskými, v nichž pracovalo 3123 dělníkův. Výrobky surové 
skelných hutí zušlechťují se zřídka v huti samé, nýbrž odevzdávají se zvláštním 
rafinérům, jižto pečují o jich zdokonalení. V pražské, budějovické a plzeňské
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obchodné komoře bylo téhož roku dohromady 24 rafinerií, v nichž zušlechťovalo 
se duté zboží skleněné. V liberecké obchodné komoře bylo tehdy 67 továren 
na sklo pro lustry, roury a j. v. a tamtéž nalézalo se 2255 menších dílen, 
v nichž zušlechťovaly se sklené výrobky malováním, zlacením, broušením atd. 
Drobnější výrobky skleněné, jako sošky, sklo pro lustry, svícny, těžítka, hračky, 
perly, šperky skleněné, zboží z předeného skla atd. hotoví se též nejvíce 
v severných Čechách v liberecké obchodné komoře a sice nejvíce v okresích 
jabloneckém, tannvaldském a smržoveckém. R. 1870 bylo tam 160 hutí na 
lisované zboží skleněné, 268 brusíren, 76 dílen na sklo předené a 87 závodů, 
v nichž strojily se perly skleněné. Ve všech závodech sklářských liberecké 
obchodné komory bylo r. 1870 zaměstnáno téměř 16.000 dělníkův. Můžeme 
směle tvrditi, že při různých způsobech vzdělávání skla jest v Čechách za
městnáno více než 50.000 lidí, což nejjasnějším svědectvím o velikém rozkvětu 
a znamenité důležitosti tohoto průmyslu v naší vlasti.

Na posledních světových výstavách v Londýně, Paříži a ve Vídni hlásaly 
slávu českého sklářstvi hlavně veliké skelné hutě v Novém světě, náležející 
hraběti Harrachovi, pak sklárny hraběte Bouquoiy v Nových hradech, skelné 
hutě dědicův Meyerových (V. Králíka) v Adolfu u Vimberka a j. v., a posléze 
závod Kavalírův v Sázavě.

Skelné hutě v Novém světě náležejí k nejstarším a největším v Čechách, 
neboť zaměstnávají více než 300 dělníkův. Majíť nad jiné závody podobné 
přednost, že všímají sobě pilně všech novějších pokrokův sklářského průmyslu, 
pročež i výrobky těchto hutí požívají jména světového. Y Novém světě hotoví 
se ponejvíce přejemné zboží skleněné pro ozdobu bytů boháčů. Dále dělají 
se zde ze skleněných hůlek řetízky k hodinkám, jež napotom ještě se brousí; 
ze skla hnědého, avanturinu podobného, hotoví se židle a stoly, ze skla pře
krásně barevného dělají se nádoby a různé předměty pro pzdobu. Jim po 
boku stojí čestně velikolepé závody dědicův Meyerových v Adolfu, Leonoren- 
hainu, v Nových hutích, Franzensthale a j. v. v Šumavě. Všech hutí, v jichž 
držení se nalézá tento průmyslový dům, jest sedmero. V dílnách sklářských 
jest zaměstnáno asi 600 dělníkův a mimo ně ještě větší počet. Hutě tyto vy
rábějí skoro všecky druhy skla; hotoví též v Rakousku nejlepší sklo tabulové. 
Duté zboží skleněné, hladké a broušené, vyvážejí závody tyto hlavně do Ame
riky. Hutě tyto ušlechťují samy broušením, rytím, malováním a zlacením své 
výrobky, ježto vyznamenávají se velmi vkusným tvarem a neobyčejnou krásou 
a dokonalostí jednotlivých okras; zvláště pak slavného jména požívají výrobky 
z jejich skla křišťálového. Výborné přístroje chemické hotoví z českého skla 
Kavalír v Sázavě.

Ve Francii nalezáme počátky sklářského průmyslu již ku konci VI. věku. 
Tou dobou opatřily se chrámy měst Brioude a Tours okny zasklenými. Od Fran
couzů naučili se v VII. věku i Angličané a Němci dělání skla. Než k prvému 
rozkvětu dospělo francouzské sklářstvi teprve přičiněním Colberta, ministra 
Ludvíka XIV. Tento zasloužilý muž založil r. 1665 v Tourlaville-u, blíže 
Cherbourgu, prvou továrnu na zrcadla ze skla foukaného a uvedl do závodu 
tohoto dělníky francouzské, jižto pracovali ve sklárnách Muranských. O několik 
let později nalezl Abraham Thévart v Paříži r. 1685 hotovení zrcadel litých. 
Týž umělec založil r. 1691 v Saint-Gobainu prvou továrnu na litá zrcadla. 
Slavný závod tento má ve Francii pro průmysl sklářský podobný význam, jako 
znamenitá továrna v Sěvresu pro výrobu porculánu. V Rakousku počaly se 
liti zrcadla již v minulém věku v císařské továrně v Neuhausu v Dolních Ra- 
kousích. Ve Francii nalézá se též malování skla a hotovení strojených draho- 
kamův a perel na neobyčejném stupni dokonalosti. Mimo to vyniká francouz
ský průmysl sklářský svými vkusnými, uměleckými výrobky ze skla křišťálo
vého a podjímaného. Zvláště krásné jsou skleněné předměty, opatřené mal-
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bami květin a figur, anebo ozdobami leptanými, neboť předčí v příčině umě
leckého provedení daleko nad výrobky podobné cizích zemí.

I  malá Belgie, průmyslem svým nad jiné větší země proslavená, slyne 
svým průmyslem sklářským, jenž vyvinul se znenáhla po příkladě českého sklář
ství. Belgické sklo do oken vyniká lácí a čistotou nad podobný výrobek cizích 
zemí, pročež jest výnosným předmětem vývozu do ciziny. Z Belgie vyvážejí se 
též litá zrcadla a foukané i tlačené zboží skleněné. Pro nedostatek dříví uží
vají francouzské a belgické skelné hutě již drahně času výborného uhlí ka
menného co topiva. Na místě salajky počalo se užívati v týchž zemích sody, 
připravené dle způsobu Leblancova, a soli Glauberovy.

V Anglii byli skláři pro nedostatek dříví rovněž přinuceni, aby užívali 
k topení uhlí kamenného. Poněvadž dostávali pomocí tohoto paliva sklo ne
čisté, sazemi sbarvené, přikrývali pánve v peci. Tím ale stávalo se, že sklo 
neúplně se roztápělo, pročež přidávali ke sklovině tavidla, a sice užívali k účelu 
tomu kysličníku olovnatého. Sklo stalo se přísadou této látky roztopitel- 
nější, nabylo ale zároveň nových vzácných, dříve netušených vlastností, jichž 
obyčejné sodnaté nebo draselnaté sklo postrádá. Sklo olovnaté hotovilo se 
v Anglii již v XVn. věku. Nad jiné druhy skla má .výhody, že láme silně 
světlo, má silný lesk a vydává jasný zvuk. V Anglii jest toto olovnaté sklo 
křišlálově velmi oblíbené. Sklo olovnaté bylo sice známo již Římanům, Angli
čané mají však zásluhu, že nález ten znovu učinili a jej u vysoké míře zdo
konalili. Výrobky z anglického skla křišťálového vynikají neobyčejnou krásou 
svojí, neboť vyhlížejí, jakoby sestávaly z démantu. K nejslavnějším anglickým 
sklářským závodům náležejí skelné hutě bratří Chance-ův v Birminghamu. Zá
vod tento jest největší továrnou na tabulové sklo v celém světě. Y průběhu 
několika měsícův zhotovil veškeré sklo, jež potřebovalo se k přikrytí křišťá
lového paláců v Londýně, v němž odbývána světová výstava; byloť k účelu 
tomu třeba pokryti sklem plochu, mající obsah jednoho millionu anglických 
čtvercových stop. Ačkoliv jsou v Anglicku poměry veškeré pro výrobu skla 
velmi příznivé, přece však počíná veliký rozkvět sklářství v této zemi teprve 
od r. 1845, kdy po návrhu Sira R. Peela zrušena daň z výroby skla.

I Německo slynulo již ve středověku svými krásnými výrobky sklářskými. 
Zvláště sluší poznamenati, že vyznamenávalo se u míře dokonalé v malbě na 
skle. Překrásné obrazy skleněné, jaké nalézají se v gotických chrámích, v rad
nicích a jiných větších budovách v Německu, podávají chvalné svědectví o teh
dejším umění německých sklářův. Též zachovaly se nádoby různé k potřebám 
v domácnosti, jež vzbuzují netoliko zvláštním tvarem svým, nýbrž zhusta velmi 
umělými a namnoze i vkusnými ozdobami v nás spravedlivé podivení. V po
zdějších časech nastal v Německu v umění sklářském značný úpadek, kdežto 
v Cechách a v Benátkách právě dospíval průmysl ten k největšímu rozkvětu.

Za naší doby rozmohlo se sklářství německé opět značnou měrou. Na- 
lezámeť velikolepé závody sklářské v Porýnsku, Vestfálsku, v Bavořích, Slezsku 
a t. d.; v celku jest nyní v Německu, vyjímaje Elsasy a Lotarinky, asi 
250 sklářských továren. Posléze vzpomenuté země mají též velké sklárny, 
jichž neobyčejný rozkvět sluší ponejvíce přičítati vlivu vědy a umění fran
couzského.

Velikého zdokonalení došlo sklářství v Německu po zavedení pecí, tope
ných plynem, dle soustavy Siemensovy, kteréž brzy rozšířily se i v jiných 
zemích, vytlačivše starší, pouze roštovým topením opatřené pece. Pomocí pecí 
takových docílí se lacinějším palivem většího žáru a čistšího skla.

I  ve veliké říši Ruské zaujímá sklářství vedlé jiného průmyslu velmi 
čestné místo. Prvou skelnou huť založil tam roku 1635 za panování cara 
Michala Feodoroviče Švéd Cohet. Za Petra  Velikého zřízena veliká carská 
továrna na sklo v Petrohradě; závod tento slyne dosud svými překrásnými 
výrobky ze skla křišťálového. Dle vzoru českého hotoví zboží skleněné továrna
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bratří Hrdličkův v Cechách na Rusi. Rusko vyniká též vykládanými pracemi 
ze skla sbarveného a může se v příčině té postaviti po bok slavného sklářství 
benátského. V Rusku počalo se užívati již r. 1764 po návrhu Laxmannově 
přirozeného síranu sodnatého, chudšir zvaného, k dělání skla. Později užily 
i jiné země této látky ve sklářství.

Za naší doby panuje v přečetných hutích skelných utěšená snaha po 
zdokonalení tohoto důležitého průmyslu. Pro nedostatek dříví zavedlo se 
topení uhlím kamenným a hnědým, rašelinou a odpadky různých paliv, jakož 
i topení plyny z generátorů. Poněvadž dospěla chemie nyní k neobyčejnému 
stupni vývoje svého, stává se možné, že skláři lépe vyznávají se v četných 
dějích, jež sbíhají se v skelné huti, a tak nabývá věda čestného místa tam, 
kde dříve panovaly zděděné a přečasto neoprávněné předsudky. Sklář dovede 
své suroviny skoumati. a nalézá ustavičně látky lacinější a k výrobě skla spů- 
sobilejší, čímž i počet známých druhův skla roste. Jest se směle nadíti, že 
látka tato v budoucnosti dojde ještě rozsáhlejšího užívání, nežli jest nyní 
možné.

Kyselina křemičitá. Prvé nežli promluvíme o složení a vlastnostech skla, 
povšimneme sobě kyseliny křemičité, ježto jest nejdůležitější součástkou této 
hmoty. Křemen, nerost přehojně v přírodě rozšířený, jest podstatou svou 
kyselina křemičitá. Nejčistší odrůda tohoto nerostu jest křištdl, jenž přichází 
vyhraněn v šestibokých sloupcích, zakončených jehlancem šestistěnným, stejno- 
stranným (viz obr. 226 a 227). Hráně tyto jsou bezbarevné a průhledné jako 
voda. Křišťál nachází se na stěnách dutin v horách žulových. Větší takové 
dutiny, jejichž stěny jsou pokryty hráněmi tohoto nerostu, nalézají se v Alpách 
a šlovou křišťálová sklepení. Též nalézá se na žilách rudných. Y Uhřích 
nalézají se tak zvané démanty Marmarošské, ježto jsou malé křišťály vše
stranně vyvinuté. Též přicházejí odrůdy sbarvené.
Fijalové křišťály šlovou amethysty, žlutý jest citrin 
neb topas křemenný; hnědé nazývají se a
černé morion; užíváť se některých takových nero- 
stův co drahého kamení. Z křišťálu hotoví se ře 
záním a broušením věci ozdobné, drahocenné ná
doby, čočky a jiné předměty pro nástroje optické.
V dávnověku sloužily pěkné křišťály co zrcadla,
též se z nich hotovily kadluby pro bronzové před
měty. Plinius vypravuje, že dal císař Nero zbu- 
dovati bohyni Fortuně chrám z nejpěknějšího kři
šťálu. Též brousily se v dávnověku z křišťálu
desky, ježto zasazovaly se do oken prvé, nežli známo 
bylo užívání tabulí skleněných k témuž účelu.

Méně úhledný jest křemen obecný. Hráně jeho jsou méně průhledné,
obyčejně tmavě sbarvené; též přichází křemen růžový (růženín), mléčný,
zelený (prasem); Červený nebo žlutavý, neprůhledný křemen nazývá se kře- 
sivec. Hráně křemene jsou bud pramalinké, jaké nalézají se v travách, 
ostřicích, přesličkách, palmách a j. v., anebo dosahují délky několika métrů 
a váží pak více centů. Různé rostliny, jaké uzavírají v sobě křemen, slou- 
žívají někdy k broušení, jako na př. přesličky.

Zrnité, bílé odrůdy křemene skládajíť rozsáhlé horniny, nazvané křemenec.
Y Čechách nalezáme mocnou sloj z křemene nejčistšího v Šumavě. Sloj 

tato počíná jižně od Klenče a jde rovnoběžně s českým Lesem v délce 
24 hodin cesty až k Halsu severozápadně za Tachovem. Křemen tento mívá 
mocnosť až 32 métrů; užívá se jeho ve sklárnách šumavských k přípravě 
výborného českého skla. Na bavorské straně Šumavy, v tak zvaném Bavor
ském Lese, vystupuje rovněž křemenná sloj, ježto jde v zárovném směru 
se Šumavou a táhne se od Třístoličné Hory až do Horného Falcka. V obou
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Obr. 226. a 227.' Hráně křemene.
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těchto slojích nalézá se téměř nepřeberné množství křemene; sloužit hlavně 
v četných skelných hutích k dělání skla. Křemenec jest rozšířen v Čechách 
hlavně ve vrstvách Drahovských silurského útvaru; nalézámeť jej v okolí Ro
kycan, Mejta, Berouna, na Žižkově, mezi Zbraslaví a Jincem a j. v. Hodíť 
se k přípravě skla; hlavně však slouží co štěrk na silnice a co dlažehný 
kámen.

Pískovce jsou složeny z drobných, zakulacených nebo ostrých zrnek 
křemene, jež jsou slepeny více nebo méně zřetelným tmelem. Hornina tato 
jest nad míru rozšířena. V Čechách jsou pískovce zvláště vyvinuty v útvaru 
kamenouhelném a křídovém. Písek křemenný skládá se z malých zrnek kře
mene, kteráž bývají pomíchána zrnky vápna, slinu, hlíny a lístky slídy. Původ 
svůj má ve zvětrávajících a rozdrobujících se skalách křemenitých a má tudíž 
zhusta rozličné přimíšeniny podlé hornin, z nichž se vytvořil.

Co jest křemen?Ještě na počátku tohoto věku považovali chemikové 
křemen za látku podobnou zeminám, již nazýváme křemenkou (Kieselerde). 
R. 1811 seznal Smithson, že jest křemen slabou kyselinou, a r. 1814 pozoroval 
Berzelius, že slučuje se látka tato se zásadami v určitých poměrech podobně, 
jako jiné kyseliny. R. 1823 objevil Berzelius v této látce zvláštní nový prvek, 
jejž nazval křemíkem (Silicium). Prvek tento znal se s počátku toliko v po
době hnědého prášku. Francouzskému chemikovi Deville-ovi podařilo se však 
r. 1856 dobyti křemíku hraněného. Tento zná se v osmistěnech, barvy a lesku 
olověného a jest tak tvrdý, že rýpe sklo. Ve stu dílů kyseliny křemičité 
nalézá se 47-07 dílů křemíku a 52-93 dílů kyslíku.

čistá kyselina křemičitá, jaká skládá křišťál, jest bezbarevná, průhledná, 
dvojlomná a velmi tvrdá; znát se též v podobě bílého, drsného prášku. 
Křemen je tvrdší ocele ; touto křesán, jiskří. Dva kusy, o sebe třeny, světél
kují v temnu a vydávají mnohdy zápach živičný. Jest 2-6kráte těžší vody. 
Nerozpouští se téměř pranic ve vodě, ani v kyselinách (vyjímaje fluorovodík) 
a louzích žíravých. Neroztápíť se žárem našich pecí, toliko žárem plynu 
třaskavého mění se v kapky průhledné, sklovité. Vedou-li se přes žhavý 
křemenný písek vodné páry, těká kyselina křemičitá z části spolu s těmito 
parami a sráží se pak na chladnějších místech v podobě sněhu.

Roztápí-li se křemen, ježto jest o sobě neroztopitelný, s kysličníky ně
kterých kovů, jako na př. s kysličníkem vápenatým neb hlinitým, kteréž jsou 
tolikéž neroztopitelnými, tedy obdrží se soli velmi stálé, jimž dáno jméno 
křemičitany. Mnohé z těchto solí jsou po vychladnutí beztvárné a průhledné, 
majíť pak ráz skla. Nejsnáze roztápějí se křemičitan draselnatý a sodnatý; 
tyto soli rozpouštějí se též ve vodě a nazývají se proto vodným , kdežto 
ostatní křemičitany jsou nerozpustné.

Přičiní-li se k roztoku křemičitanu draselnatého nebo sodnatého kyseliny 
některé, vylučuje se bílý rosol, jenž skládá se z kyseliny křemičité, sloučené 
s vodou. Rosolovitá kyselina křemičitá rozpouští se poněkud vodou a kyseli
nami zředěnými; velmi rychle rozpouští se v roztocích žíravin, v nichž jest 
prášek křemenný nad míru nepatrně rozpustný.

Kyselina křemičitá rosolovitá jest rozpuštěna v horkých vodách krajin 
sopečných. Tak drží v sobě jeden kilogram vody z geysiru na Islandě 
540 milligramů kyseliny křemičité rozpuštěné; bohatá touto látkou jsou též 
četná vřídla na Novém Zélandě. Z vod takových osazuje se někdy v mocných 
vrstvách křemen sražený. Stýkají-li se zbytky zvířat nebo rostlin s takovou 
vodou, ježto drží v sobě kyselinu křemičitou rozpuštěnou, tedy zkřemení nebo 
zkamení v průběhu času, neboť látka ústrojná nahradí se znenáhla kyselinou 
křemičitou. Z roztoku takového čerpaly rozsivky čili řasy článkovité (diato- 
macey) kyselinu křemičitou a vytvořily z ní pancířky a štítky, jaké nalezáme 
v ohromné hojnosti uložené v rašeliništích co pěnu křemennou nebo hlínu
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infusoriovou. Břidlice brusířská n. trypel vznikla podobným způsobem. Z vody 
dostala se kyselina křemičitá do krve, peří, vlasů, znbů a kostí vyšších zvířat.

Y přírodě nalezáme beztvárnou kyselinu křemičitou v rozmanitých od
růdách opálu. Nerost tento liší se od křemene tím, že rozpouští se ve vřelém 
louhu žírávém úplně. V ohni stává se lehčí, poněvadž ztrácí vodu, stává se 
kalným a neroztápí se. Smíšeninou beztvárné a hraněné kyseliny křemičité 
jsou nerosty, jako pazourek a chalcedon. Acháty skládají se z vrstev chalce
donu, jaspisu, amethystu a jiných odrůd křemene, vyznamenávají se proto 
různou barvitostí a zhusta pestrými kresbami na leštěné ploše.

Kyselina křemičitá náleží za studená ku kyselinám nejslabším, za horka 
však vypuzuje i kyseliny nejmocnější a rozkládá sírany, fosforečnany a t. d., 
čímž vznikají soli její, t. zv. křemičitany. Tyto jsou v přírodě velmi roz
šířeny; nejhojněji vyskytují se křemičitany hlinité, hořečnaté, vápenaté, želez- 
naté, (draselnaté, sodnaté a j. v. Křemičitany tyto skládají nejobecnější ne
rosty, jako živec, augit, amfibol, granáty a t. d., kteréž nalezáme v horninách 
nejrozšířenějších, jako v žule, rule, břidlici, hlínách a t. d. Některé křemiči
tany jsou i součástkami drahých kamenů, jako topasu, smaragdu, hyacintu, 
granátu, turmalinu a j. v.

Pouze křemičitany žíravin rozpouštějí se ve vodě. Kyselinou solnou nebo 
sirkovou rozkládají se tím snadněji, čím méně kyseliny křemičité v sobě drží; 
kyselina tato vylučuje se pak co rosol anebo co jemný prášek. Fluorovodíkem 
rozkládají se vesměs, čímž tvoří se plynný fluorid křemičitý a fluoridy kovův, 
ježto byly s kyselinou křemičitou sloučeny. Křemičitany jsou tím roztopitel- 
nější, čím méně kyseliny křemičité drží, pročež některé, touto látkou bohaté, 
jsou v žáru pecí našich ohnivzdornými. Připravují se z křemene, o sobě ne- 
roztopitelného, roztápí-li se s některými sloučeninami kovův. Sloučeniny tyto 
šlovou pak zhusta tavidly.

Co jest sklo ? Vzpomenuli jsme výše, že kyselina křemičitá neroztápí se 
nejvyšším žárem našich pecí, jest-li úplně čistá. Nalezá-li se však ve styku 
s jistými kysličníky kovovými, třeba tyto jsou neroztopitelnými, tedy roztápí 
se vysokým žárem, čímž dostává se hmoty, ježto má po vychladnutí vlastnosti 
skla. Obyčejně vyrozumíváme jménem skla látky průhledné, mající zvláštní 
lesk, kterýž slově lesk skelný. Látky tyto jsou tvrdé a křehké. Žárem 
změkne sklo, ztěstnatí a zkapalní konečně; pak může se foukati, táhnouti, 
přísti, liti, valcovati a tlačiti do kadlubů; dáť se tudíž za vysokého žáru 
vzdělávati podobně vosku. Arciť jest chování rozličných druhův skla v této 
příčině velmi rozmanité.

Obyčejné druhy skla jsou křemičitany podvojné, složené z křemičitanu 
draselnatého nebo sodnatého a z křemičitanu vápenatého; v některých druzích 
nalézá se též křemičitan olovnatý. Součástkami skla mohou však býti i jiné 
zásady kovové, jako na př. kysličník železitý, manganitý a hlinitý, jež na
lezáme ve sprostém skle butelovém; kysličník barnatý brává se často na 
místě kysličníku vápenatého a olovnatého k hotovení jistých druhův skla. Na 
místě kysličníku olovnatého brává se i kysličník vismutový a žíraviny lze 
nahraditi i vzácným kysličníkem thallnatým. Některé druhy skla drží v sobě 
též kyselinu bórovou, o níž jest nám známo, že slévá se s kysličníky kovo
vými ve hmoty sklovité.

Křemičitany alkalií jsou ve vodě rozpustné a sice tím snáze, čím více 
žíraviny drží. Křemičitan vápenatý snadno se hraní, pročež neslouží o sobě 
k přípravě beztvárného skla, ačkoliv ve vodě se nerozpouští. Roztopí-li se 
však posléze vzpomenutý křemičitan s křemičitanem draselnatým nebo sodna- 
tým, obdrží se látka ve vodě nerozpustná a beztvárná, ježto jest právě sklo.

Roztopí-li se křemičitan olovnatý s křemičitanem některé žíraviny, do
stává se skla křišťálového, snadně roztopitelného, ježto má krásný lesk a láme
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silně světlo, pročež hodí se k různým účelům, zvláště způsobilé jest k ho
tovení nástrojův optických.

Máme-li zřetel ke složení a užívání skla, můžeme rozeznávati v příčině 
této následující druhy této hmoty:

1. Sklo sodnato-vápenaté, slově též sklo francouzské, sklo*do oken.
Tento druh skla je  něco málo nazelenalý a má obyčejně hustotu 2'6. Hotoví 
se z křemene, sody nebo sulfátu a z křídy nebo vápna. Z takového skla při
pravují se tabule do oken a slévají se zrcadla. Sklo korunové (Crown-glass), 
jež slouží k přístrojům optickým, mívá podobné složení; často drží v sobě 
i kysličník draselnatý.

2. Sklo draselnato-vápcnaté č. sklo české, též lehké sklo křišťálové na
zvané, strojí se ze salajky, křemene a vápna. Sklo toto jest měkčí nežli sklo 
do oken, neroztápí se však tak snadno jako toto, jest lehčí, neboť má hustotu 
asi 2-4, pak jest bezbarevné, průhledné a stálejší nežli jiné druhy skla, pročež 
požívají předměty, z tohoto skla zhotovené, ode dávna nejlepší pověsti. Sklo 
české slouží k dělání ozdobných předmětů, nádob picích, láhví a j. v .; z téhož 
skla hotoví se též různé přístroje .k účelům chemickým.

3. Sklo hutelové strojí se z hlíny, písku, popele čerstvého nebo vytouže
ného, ze sody surové a j. v. Jest snadno roztopitelné a má od železa a uhlí 
barvu zelenou. Jest velmi nestálé, neboť rozežírá se již roztokem vinného 
kamene. Máť v sobě nejméně žíravin a skládá se hlavně z křemičitanu hlinito- 
vápenato-draselnatého nebo sodnatého; drží též kysličník železitý, manganitý 
a hořečnatý. Hustota jeho jest 2-7.

4. Sklo olovnaté strojí se obyčejně z křemene, čištěné salajky asu říku ; 
jest hlavně křemičitan draselnato-olovnatý. Patříť sem těžké sklo 
(Cristal), z něhož hotoví se láhve, nádoby picí a j. v. Sklo toto má značnou 
hustotu (2'9—3'2), jest měkké,, snadno roztopitelné a má krásný lesk. Sklo 
flintové (Flintglass) drží více kysličníku olovnatého a jest hustější (hustota 
3 7—5-4), láme silně světlo; slouží hlavně k dělání optických přístrojů. Strass 
drží v sobě nejvíce olova, jest nejtěžší ze všech druhův skla a láme nejsilněji 
světlo. Sloužíť k napodobení démantu a jiných drahokamů. Email jest sklo 
křišťálové těžké, neprůhledné, obyčejně bílé, ježto drží v sobě kysličník 
cíničitý.

Veškeré druhy skla, jichž jsme tuto vzpomenuli, připravují se roztápěním 
křemene s kysličníky kovovými anebo se solemi, kteréž u vyšším žáru kyseli
nou křemičitou na ten způsob se rozkládají, že pouštějí kyselinu, jako na př. 
uhličitany a sírany žíravin, kdežto zásada slučuje se s kyselinou křemičitou, 
čímž vznikají křemičitany.

Vlastnosti skla. Sklo jest beztvárné, na tomu lasturnaté, čímž liší se 
od velikého počtu přirozených křemičitanův, majících složení podobné, neboť 
tyto přicházejí téměř vždycky vyhraněné. Smíšenina křemičitanův anebo po
dvojné křemičitany, kteréž skládají sklo, zůstávají po vychladnutí beztvárné 
a průhledné, ačkoliv tytéž sloučeniny za jistých poměrů mohou se vyhraniti. 
Udržuje-li se sklo delší dobu blízko oné teploty, kterouž počíná se roztápěti, 
tedy pozbývá znenáhla své průhlednosti anebo rozeskli se, což vysvětluje se 
částečným vyhraněním součástek skla. Nejlépe lze pozorovati tuto Vlastnost 
na skle butelovém. Ponechá-li se střep z takového skla delší dobu ve žhavém 
písku nebo popeli, dostává se hmoty bílé, neprůhledné, velmi tvrdé a ne
snadno roztopitelné, ježto slově porculdnem poněvadž v mnohé
příčině porculánu se podobá. Slavný francouzský učenec Réaumur objevil tuto 
vlastnost skla r. 1727.

Ochladí-li se žhavé nebo roztopené sklo příliš náhle, ponoří-li se na př. 
do studené vody, stává se velmi tvrdé a křehké; sklo takové slově pak kalené. 
Jak velice křehké pak takové sklo jest, lze nejlépe pozorovati na slzičkách 
skleněných nebo batavských, ježto se dostávají, pouští-li se roztopené sklo
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po kapkách do studené vody. Ulomí-li se špičatý konec takové ztuhlé kapky, 
tedy rozsype se celá v prášek. Výjev tento vysvětluje se tím, že sklo na 
povrchu takového předmětu křehkého bylo již tuhé, any vnitřné částečky skla 
teprve počaly tuhnouti, pročež zůstaly od sebe vzdálenější a tlačí proto na 
vrchnou vrstvu skla; přestane-li tento tlak v jistém místě, tedy rozpadne se 
takový předmět okamžitě. Filosofické neb boloňské láhvičky rozpadají se 
v prášek, hodí-li se do nich tvrdý, ostrohranný předmět, jenž ryje sklo; do- 
stávajíť se rovněž náhlým ochlazením. Aby předměty skleněné nebyly tak 
křehké, nechávají se v peci chladicí znenáhla vychladnouti. Rozmanité před
měty skleněné, jako sklenice k pití, skla u lamp a j. v. snadno již při mírné 
změně teploty pukají; příčina toho shledává se ve špatném chlazení. Před
měty takové stávají se mnohem stálejšími, dají-li se do studené vody, kteráž 
uvede se znenáhla až k varu, v němž udržuje se po celou hodinu; po té 
přikreje se nádoba pokličkou a nechává se pomalu vystydnouti.

Jak velice jsou závislé vlastnosti skla na způsobu, kterak bylo ochla
zeno, o tom podává svědectví zvláště tak zvané pružné nebo sklo, jaké 
počal r. 1875 hotoviti De la Bastie ve Francii. Sklo toto jest tak pevné, že 
předmět, z něho zhotovený, může padnouti se značné výše na podlahu a ne
rozbije se. Též snáší takové sklo výborně rychlé změny teploty; tak nepuká 
na žhavých kamnech a nedostává trhlin, ponoří-li se do vody, bylo-li prvé 
rozžhaveno. De la Bastie spravuje se při hotovení pružného skla dle způsobu, 
jenž slouží s prospěchem již drahně času při napouštění křehké oceli. Před
měty skleněné rozžhaví se do červena a ponořují se pak do horké lázně, na 
př. olejové nebo parafinové, čímž se kalí, a ponechávají se pak v této lázni 
nenahlému vychladnutí. Professor Bauer ve Vídni připravuje pružné sklo ná
sledujícím způsobem: Obyčejné sklo rozpálí se asi na 600 stupňů, pak ponoří 
se do lázně roztopeného parafinu, ježto má teplotu 400 stupňů; tím sklo se 
kalí, a po té nechává se zcela nenáhle až na 40 stupňů vychladnouti. Kalení 
skla jest nálezem veledůležitým, neboť bude lze hotoviti ze skla i takové 
předměty, jaké dělají se dosud z kovů, nad něž má sklo mnohé a znamenité 
výhody; tak bude sloužiti zajisté v příští době sklo takové k hotovení laci
ného, trvanlivého a pěkného nádobí kuchyňského, jakéž vyrábí se dosud ze 
železa a m ědi; dosavade nebylo lze užívati skla k účelům podobným pro ne
smírnou křehkost jeho.

Ochladí-li se předmět skleněný na vzduchu, stává se též křehký. Proto 
vyhřívají se ve skelné huti takové předměty, až počínají měknouti a nechávají 
se pak v uzavřené peci ponenáhlu vystydnouti. Na ten způsob pozbývá sklo 
čásť své křehkosti. ' Toliko zboží z velmi tenkého skla může se nechati na 
vzduchu, aby vystydlo.

Znamenité jest chování skla k světlu. Již v dávnověku vyhledávalo se
sklo pro svůj krásný lesk a pro hru barev, jakáž v některých předmětech
skleněných se pozoruje. Mnohé zboží přibrušuje se podobně jako některé 
drahokamy, s nimiž jeví pak ve světle znamenitou podobu. Tak stává se 
české sklo broušením podobné křišťálu a anglické sklo olovnaté vyhlíží pak 
jako démant.

Zřídka nalezáme úplně bezbarevné čili bílé sklo, jakž slově v skelné 
huti. Teninké desky skleněné bývají arciť velmi zhusta úplně čiré a barvy 
prosté; tabule tlustší jeví skoro ve všech případech slabý odstín některé 
barvy. Sklo sodnaté bývá častěji sbarvené nežli sklo draselnaté; sklo olovnaté 
jest téměř vždy úplně bezbarevné. Kysličníky těžkých kovův barví zhusta 
zvláštním způsobem sklo, na př. kysličník kobaltnatý barví je modře, kysličník 
chrómitý zeleně, kysličník mědičnatý červeně, kysličník železitý žlutě, ky
sličník železnatý modrozeleně, kysličník manganitý fijalové, kysličník manga
natý bledě růžově a t. d.

Hotoví-li se sklo z látek bílých nebo bezbarevných, tedy bývá přece
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zhusta sbarvené, což pochází od malého množství barvících kysličníkův, ze
jména kysličníku železnatého a železitého, ježto skoro vždycky suroviny na 
sklo znečisťují, často tvoří se při roztápění skla sirník sodnatý, jenž ve skle 
se rozpouští a toto na žluto sbarvuje. Pojednáme později o prostředcích, jichž 
užívá se ve skelné huti k odbarvování skla.

Barva skla doznává proměny světlem i teplem. Obyčejné sklo do oken 
jest na hranách namodrale, modrozeleně nebo co tráva sbarveno; světlem 
barví se hnědozeleně, žlutě zeleně, slabě nachově anebo žloutne. Skla, od
barvená pomocí burele, na světle nabývají barvy fijalové. Některé druhy skla, 
jako sklo olovnaté, anglické sklo zrcadlové a j. v., odolávají účinku světla.

I teplem zhusta mění se velmi zřetelně barva skla. Roztopí-li se sklo 
za jistých podmínek s některými sloučeninami zlata nebo mědi, jest po vy
chladnutí bezbarevné. Zahřeje-li se však takové sklo, až počne měknouti, 
barví se náhle nachově nebo krvavě. Roztopí-li se takto sbarvené sklo na 
novo, pozbývá opět své barvy.

Promluvíme ještě o chování skla proti různým účinkům chemickým. 
Obyčejné druhy skla odolávají dosti dobře účinku vody. Prášek skleněný roz
pouští se však částečně ve vodě; v roztoku tom nalezáme pak křemičitany 
žíravin. Totéž stává se, působí-li vlhký vzduch nebo voda delší dobu ve 
větší předměty. skleněné. Účinkem tím ztrácejí skleněné tabule v oknech 
zhusta svůj lesk, stávají se kalné a místy i neprůhledné a hrají na slunci 
v barvách duhových. Kyselina křemičitá pokrývá pak sklo co teninký povlak 
anebo v podobě malých šupinek, čímž vysvětluje se chování porušeného skla 
ve světle. Působením tepla, vlhkosti a kyseliny uhličité porušují se na po
vrchu i nejlepší druhy skla, arciť teprve po dlouhé době.

Kyselinami nedoznává sklo patrné proměny. Vaříme-li ve skleněné ná
době po delší dobu kyselinu solnou nebo dusičnou, tedy zanechávají tyto 
kyseliny po odkouření skvrnu; ještě silnější účinek jeví kyselina sirková. 
Kyseliny odnímají sklu něco žíraviny, vylučujíce rosolovitou kyselinu křemi
čitou. Lepší druhy skla, hlavně ony, kteréž jsou nesnadno roztopitelné, odo
lávají dosti dokonale účinku kyselin. Nasycené roztoky žíravin rozežírají sklo 
na povrchu, poněvadž odnímají jemu kyselinu křemičitou. Podobně činí i roz
toky uhličitanů i fosforečnanů žíravin. Sírany i šťovany jeví větší účinek 
nežli chloridy nebo dusičnany. Shledalo se, že doznávají nové skleněné nádohy 
různými látkami těmito s počátku větší proměny nežli později, když byly již 
delší dobu v užívání.

Suroviny, z nichž dostává se sklo roztopením, jsou rozmanité podlé toho, 
jaký druh skla se připravuje. Sloužíť k účelu tomu hlavně křemen nebo písek 
a dále různá tavidla, což jsou soli nebo zásady kovové, kteréž za vysokého 
žáru s křemenem ve sklo se slévají.

Kyselina křemičitá jest velmi důležitou surovinou k přípravě skla; po
skytuješ ji zvláště písek křemenný, pazourek, buližník, křemenec a jiné odrůdy 
křemene. Nejčastěji užívá se v skelné huti písku křemenného, kterýž přichází 
v přírodě zhusta dosti čistý. Nejlepší jest písek, který obsahuje nejméně 
cizích přimíšenin. Obyčejné přimíšeniny, ježto v písku se nalézají, jsou: 
vápno, hlína a kysličník železitý. Nejškodlivější nečistota v písku jest kys
ličník železitý, poněvadž se jím barví sklo hnědožlutě nebo zeleně. Není-li 
písek s dostatek čistý, vypírá se vodou a vymývá se ještě zředěnou kyselinou 
solnou nebo sirkovou, jimiž rozpouští se kysličník železitý. Ostatně jest 
takové čistění písku prací obtížnou a drahou. Pro jemnější druhy skla má 
býti písek úplně čistý, často stává se, že mnohé skelné hutě opatřují sobě 
tuto surovinu z krajin vzdálených, nešetříce při tom obětí za její dopravu. 
Tak berou některé skelné hutě v Anglii písek až z Austrálie.

Nejlepší surovinou k přípravě skla jest průhledný křemen, jenž nalézá 
se na české a bavorské straně Šumavy. Křemen tento jest zhusta růžově



Suroviny k přípravě skla. 561

sbarven, jinak jest úplně chemicky čistý jako křišťál. Má-li se tohoto kře
mene užiti k dělání skla, tedy nutno prvé, aby se rozbil v menší kousky 
anebo rozemlel se v jemný prášek. K účelu tomu pálí se nejprvé ve zvláštní 
peci a hází se žhavý do vody, čímž znamenitě zkřehne. Po té rozbíjí se 
stoupami anebo rozemílá se ve zvláštních mlýnech na útlý prášek, kterýž 
ještě se prosívá.

Mimo kyselinu křemičitou slouží k přípravě skla též jisté soli žíravin;
zvláště sluší vytknouti salajku, sodu a sůl Glauberovu.

Některé druhy skla, jako české sklo křišťálové, sklo flintové a vůbec 
sklo olovnaté, hotoví se ze salajky, poněvadž ukázalo se, že solí jiných žíravin 
nedá se k přípravě takových skel užiti. K přípravě skel optických a vůbec 
jemnějších druhův skla béře se salajka čištěná. Méně způsobilé k účelu 
vzpomenutému jsou salajka z melassy, poněvadž drží v sobě mnoho kysličníku 
sodnatého, a salajka americká, neboť tato bývá pomíšena zhusta velkým množ
stvím žíravého drasla, jímž nádoby a pece sklářské snadno zkázu berou. Na 
sprosté druhy skla, jako na př. na sklo butelové, béře se zhusta popel dřevěný 
anebo i zbytek, zůstávající po dobývání salajky z tohoto popele.

Mimo salajku slouží k přípravě různých druhův skla také soda a sůl 
Glauberova. Pro jemnější druhy skla brala se druhdy soda čištěná. Shledalo 
se však, že nejlepší druhy skla, jako sklo křišťálové, nedají se vůbec pomocí 
sody připraviti. K dělání prostředných druhův skla dostačí úplně pálená
soda, ačkoliv jest zhusta různými solemi znečistěná.

Sůl Glauberova bezvodná nebo sulfát slouží velmi zhusta k dělání spro
stějších druhů skla dutého, skla do oken atd., neboť jest 2'5 až třikráte 
lacinější nežli soda. Poněvadž jest kyselina sirková, v této soli obsažená, 
i za horka dosti silná, proto přidává se uhlí dřevěného, jímž mění se síran 
sodnatý v snadno rozložitelný siřičitan sodnatý. Na 100 č. síranu sodnatého 
béře se 7 až 8 č. uhlí.

Vápno dává se obyčejně co mramor nebo křída, též brává se i vápenec, 
jest-li dostatečně čistý. Kámen vápenný roztlouká se na hrubý štěrk a slouží 
v této podobě k dělání skla. Někdy brává se též hašené anebo na vzduchu 
rozpadalé vápno k témuž účelu.

K přípravě různých druhův olovnatého skla béře se jediné minium. 
Nutnoť pak, aby látka tato byla prosta kysličníku mědnatého a železitého, 
poněvadž kysličníky tyto sklo barví. Zhusta sobě strojí v skelných hutích 
minium z čistého olova.

Na místě kysličníku olovnatého může se užiti k dělání skel k účelům 
optickým také kysličníku cinečnatého, nebo též smíšeniny z blejna cinkového 
a soli Glauberovy. Ye Francii strojí se optické sklo též pomocí kysličníku 
thallnatého. Y Německu zhotovil se jistý druh skla optického i pomocí 
vzácného kysličníku didymnatého. Také dává se do některých skel směs ze 
síranu barnatého a uhlí; takové barnaté sklo má silný lesk, jest však těžké 
a měkké, pročež jest užívání jeho dosti obmezené. Zná se také sklo, zho
tovené pomocí dusičnanu vismutového.

K dělání zvláštního skla mléčného (Hot cast porcelaine) brávají v Ame
rice kryolith,jejž roztápějí s křemenem. Také sloužívá v jistých případech
i fluorid vápenatý k dělání skla; látka tato dostává se u větším množství 
v továrnách, kde vzdělávají kryolith na sodu. Některé druhy skla optického 
hotoví se také pomocí bóraksu nebo kyseliny bórové.

Velmi důležitou surovinou jsou střepy , jaké dostávají se již ve
skelné huti anebo, jež sbírají se podobně, jako jiné odpadky. Ku každému 
druhu skla berou se odpadky z podobného druhu skla. Odpadky tyto čistí 
se, aby zbavily se prachu a špíny. Shledalo se, že stává se sklo, z takových 
střepů zhotovené, po každém roztápění nesnadněji roztopitelné, což pochází 
z té příčiny, že pozbývá sklo roztápěním něco žíraviny. Mnohé nerosty mají
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složení některých druhův skla, pročež lze jich užiti s přiměřenými přísadami 
k dělání skla. Tak slouží k účelu tomu wollastonit, živce, šmolek, pemza, 
amfibol, znělec, čedič a lávy. K dělání skla sloužívají také strusky z vysokých 
a zkujůovacích pecí.

Má-li se dostati roztápěním skla bezbarvého, nutno zhusta, aby se při
dalo též látek odbarvujících čili mýdel sklářských. Jménem tím vyrozumívají 
se takové látky, jimiž okysličují se kysličníky barevné v méně barevné nebo 
bezbarevné, anebo i látky takové, které udílejí sklu jistou barvu, ježto doplňuje 
původnou barvu skla na bílou; zhusta účinkují některé látky obojím způsobem.

Nejčastěji slouží v té příčině bílý utrých. Kouří-li se v peci sklářské, 
tedy barví se sklo uhlíkem zhusta na žluto, drží-li suroviny v sobě kysličník 
železnatý, barví se sklo zeleně. Má-li se sklo takové odbarviti, přidá se 
k němu utrýchu, jehož kyslíkem spaluje se uhlík, a kysličník železnatý mění 
se v kysličník železitý, jímž barví se sklo slabě na žluto. Z utrýchu vylučuje 
se arsén, jenž těká v parách. Páry, kteréž vyvinují se působením utrýchu, 
působí nemálo k promíchání a vyčistění skla. K témuž účelu slouží i burel, 
jímž okysličuje se kysličník železnatý a zároveň barví se sklo slabě fijalové, 
kterážto barva doplňuje žluť způsobenou kysličníkem železitým, na barvu 
bílou. Salnytr  obecný, salnytr chilský a minium  působí podobně utrýchu. 
Podobně burelu účinkuje i smíšenina kysličníku nikelnatého a antimonu, ježto 
zhusta slouží co prostředek odbarvující při skle, zhotoveném pomocí běloby 
cinkové. Jest-li sklo nažloutlé, bílívá se též přísadou šmolky.

Rozmanité suroviny, kteréž slouží k přípravě skla, míchají se dle různých 
poměrů, běží-li o zhotovení jistého druhu skla. Skoro v každé skelné huti 
spravují se dle předpisů jiných, čímž stává se, že různé druhy skla mají pak 
také složení velmi rozmanité. Y následující tabulce nalézá se složení nej
obyčejnějších druhův skla ve stu:

České 
sklo kři
šťálové

Sklo do 

oken

Sklo

zrcadlové

Sklo

butelové

Anglické 
Bklo kři
šťálové

Sklo
koru
nové

Sklo
flin
tové

Kyselina křemičitá . 76 69-65 76 45-6 61-0 62-8 42-5
Kysličník; draselnatý . 15 — — 6-1 6-0 22-1 11-7

jj
sodnatý . . — 15-22 17-5 — — — —

n vápenatý . 8 13-31 3-75 28-1 — 125 0-5
jj

hlinitý . . 1 1-82 275 14-0 — 2*0 1*8
n železitý . . — — — 6*2 — — —
j í

manganitý . — — — — — 0-6 —
j> olovnatý . 3 3 0 43*5

Podáváme tuto některé předpisy, dle nichž vyrábí se v skelných hutích 
jisté obyčejné a lepší druhy skla:

České sklo křišťálové.

I.
Křemen . . 
Salajka . . 
Utrých . . .
Hašené vápno

n.
100 kg. Křemen . . . . 100 kg.
50 Jí Salajka . . . . 60 J í

0*25 J) Hašené vápno . . 20
Jí

25 JJ Utrých . . . . 0-5 JJ

165*25 kg. Salnytr obecný . 1
181-5

J)

kg-
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České sklo zrcadlové. české sklo duté.
Křemen . . . . 100 kg. Bílý písek . . . 100 kg-
Čištěná salajka . . G6'75

33 Salajka . . . . 60 37

Mramor . . . . 3-33 Pálené vápno . . 10 n

Salnytr . . . . 6-66
33 170 kg-

Utrých . . . . . 1-66 33

Burel . . . . . 0 2
Šmolka . . . . 005

33

209 kg.

České sklo do oken. Sklo butelové.
Bílý písek . . 100 kg. P í s e k ...................... 100 kg.
Salajka . . . . 42 n Popel dřevěný . . 250 37

Vápenec . . . . 17-5
33 Vápenec . . . . 30 53

159-5 kg. 380 kg-

Těžké sklo křišťálové. Sklo korunové.
Písek . . . 100 kg. Bílý písek . . . 100 kg-
Minium . . . . 60 77 čištěná soda . . . 41-60 73

Salajka . . . . 20 77 Uhličitan vápenatý . 22-5 53

180 kg. U trý c h ...................... 1-66 53

165-82 kg-

Každá smíšenina taková čili sklovina roztápí se ve zvláštních nádobách, 
pánvích sklářských, ježto jsou umístěny v peci roztápěcí. Pánve tyto jsou 
asi 0'6 métrů zvýší a 5 12 centimetrův tlusté a mají podobu komolého ku
žele; do větších nádob takových vejde se 500 — 600 kilogramův skloviny. 
Každá huť sklená hotoví sobě tyto nádoby z hlíny ohnivzdorné, k níž p ři
míchává se hrubý prášek pálené hlíny ze starých pánví. Z této hmoty dobře 
vyválené sestavují se pánve na kadlubech dřevěných a pěchují se kladivy 
dřevěnými, aby nabyly náležité pevnosti. Po té suší se nejprvé ve stínu 
teplem 10— 15 stupňů, při čemž pěchuje se tlusté dno jejich ob čas dřevěnou 
palicí. Pak vyhřívají se znenáhla v uzavřené místnosti (v peci předhřívací) 
na 30 až 40 stupňů a ponechávají se tuto asi měsíc. Na to přicházejí do 
peci, v níž panuje teplota asi 50 stupňů. V peci této zvyšuje se teplo zne
náhla, až se pánve rozpálí. Žhavé pánve vnášejí se posléze do peci roztápěcí, 
v níž panuje s počátku takový žár jako v peci předhřívací; ponenáhlu však 
zvyšuje se i tuto teplo, až po 3 —4 hodinách docílí se žár takový, jímž sklo 
taje. Obyčejně zůstává nová pánev po 25—40 hodin úplně prázdná, načež teprve 
dávají se do ní střepy skleněné, kteréž roztápějí se a pokrývají po té vnitřní 
stěny pánve, čímž tato nabývá větší trvanlivosti; teprve pak vnáší se do 
pánve sklovina. Topí-li se dřívím, plynem nebo dělá-li se sklo sprosté, mohou 
pánve býti otevřené. Topí-li se však uhlím kamenným a má-li sklo býti úplně 
bilé (zvláště olovnaté), končí se pánev nahoře klenutým kloboukem, jehož 
otvor přiléhá k otvoru pro dílo. V novější době sestrojil Siemens pec sklář
skou na dílo ustavičné bez pánví, kteráž slově pecí vanovou. Hodíť se k pří
pravě skla butelového a sprostších druhův skla bílého.

Pece sklářské. Pojednáme nyní o vnitřním zařízení skelné hutě a nej
důležitějších pracích, kteréž v ní se konají. Y skelné huti uzavírá se prostor 
15—20 métrů dlouhý a rovněž tak široký a 20 métrů vysoký; půda hutě 
jest cihlami vydlážděna. Uprostřed tohoto prostoru nalézá se komín, vedlé 
něhož jsou se dvou stran vystaveny pece, z nichž odchází dým do komínu. 
K výrobě skla třeba rozličných pecí, kteréž nalézají se ve skelné huti

71*
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postaveny a jsou vespolek obyčejně na ten způsob spojeny, aby mohlo teplo 
odcházeti z jedné peci do druhé, kdež může se jeho užiti ještě k různým 
účelům. Zvláštní pece nebo oddělení pecí jsou jednak potřebné k přetaho
vání skloviny, jednak též k předhřívání pánví, k roztahování tabulí do oken 
anebo na zrcadla, k ochlazování předmětů skleněných, nejdůležitější jsou však 
pece roztápěcí, v nichž sklovina se taví. Pec roztápěcí jest okrouhlá nebo 
podlouhlá a staví se z ohnivzdorných cihel. Poněvadž panuje v peci sklářské 
bílý žár, proto záleží nemálo na tom, aby pec tento žár snášela; mimo to
má vzdorovati stavivo takové pece účinku alkalií a jiných látek, kteréž pů
sobením vysoké teploty jsou těkavé. Zřídka vydrží pec na české sklo více 
než 18 měsíců.

V průběhu času proměnil se nemálo tvar sklářských pecí, čehož příčinu 
sluší hledati v různých druzích paliva, jichž počalo se užívati na místo dříví, 
jímž druhdy výhradně ve skelných hutích se topilo. Na obr. 228. vidí se druh

sklářské peci, jakéž druhdy v Německu se uží
valo ; vyobrazení toto vzalo se z německého 
spisu (Vollstaendige Glasmacherkunst), jejž vy
dal r. 1785 Jan Kunkel v Norimberce. Pece, 
jichž se nyní užívá, liší se nemálo od pecí star
ších svým tvarem i vnitřným zařízením. Při 
rozličných druzích paliva užívá se zhusta růz
ným způsobem zařízených pecí; tvar pecí mění 
se též, běží-li o přípravu snadno nebo nesnadno 
roztopitelných druhův skla. Topení nalézá se 
bud uprostřed peci, a pak jsou kolem něho ro
zestaveny pánve sklářské, anebo běží rošt skrze 
celou pec, čímž dělí se tato ve dva stejné díly, 
a po obou stranách topení nalézá se pak po jedné 

řadě pánví. Nad každou pánví nalézá se v klenutí' peci otvor okrouhlý, jímž má 
dělník přístup k pánvi, při čemž jest vyzdívkami s obou stran chráněn před horkem 
otvorův vedlejších. Nad pánvemi nalézá se nízké klenutí, jímž udržuje se v peci 
dostatečný žár. Z peci odvádí se kouř a horký vzduch do komínu anebo 
pouští se skrze capouchy [do vedlejších křídel peci, v nichž předhřívají se

Obr. 229. Poc sklářská z vnější s trany.

pánve, jakož i smíšenina skelná. Na obr. 229. vidíme, kterak vyhlíží sklářská 
pec zvenčí, a obr. 230. představuje tutéž pec v průřezu. Při a nalézá se
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topení, bb jsou capouchy, jimiž odchází kouř do komínů T T ; vedlé každé 
pánve nalézá se po jednom komínu; CC jsou otvory pro dílo. Při F  nalézá 
se ve zdi peci velký otvor, jímž vnášejí a vyndávají se pánve, načež zazdívá 
se kameny ohnivzdornými. Y prostoru R, kamž spadává popel, předhřívá 
se vzduch prvé, nežli vstupuje skrze rošť k palivu.

Obr. 230. Pec s k l á ř s k á 'v  prfiřezn.

Na obr. 231. vidíme okrouhlou pec sklářskou na sklo obyčejné, jež vy
tápí se kamenným uhlím. Sestáváť z klenutého prostoru M, v némž jest 
8 pánví postaveno při samé zdi po obou stranách topení Pec jest tak
hluboko zapuštěna do země, že lavice, na nichž stojí pánve, jsou zároveň

Obr. 231. O krouh lá  pec sk lá řská  n a  sklo obyčejné.

i podlahou hutě. Z peci vedou capouchy do křídel N N , v nichž předhřívají 
se pánve a jiné předměty. Kouř odchází z otvorů pro dílo a z otvorů 
v křídlech, anebo obhání se celá pec pláštěm cihlovým, jenž končí se u výši 
komínem.

V novější době došly pece sklářské neobyčejného zdokonalení zavedením
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topení plynového. Toto má zvláštní důležitost netoliko v krajinách, kde jest 
nedostatek dříví, nýbrž i tam, kde jest jiné palivo drahé, poněvadž při topení 
plynem stává se nemalá úspora paliva, pak docílí se i většího žáru a mimo
to lze v pecech, topením takovým opatřených, lépe různé stupně teploty
spravovati. Nejlépe osvědčily se dosud sklářské pece, zařízené na topení 
plynové dle soustavy Siemensovy.

Siemensova pec skládá se z generátoru (viz obr. 232.) a z vlastní peci 
sklářské, obr. .233. Generátor slouží k vývoji plynu k topení. K účelu tomu 
rozdělá se na rošti o oheů, po té nasýpává se otvorem A  různé palivo, jako
rašelina, dřevo, nebo uhlí kamenné a hnědé, kteréž sváží se po nakloněné
ploše až k ohni, k němuž může vzduch zdola přistupovati. Žárem, kterýž 
v peci panuje, rozžhaví se palivo, nad ohněm se nalézající, čímž tvoří se
z kyseliny uhličité, hořením povstávající, kysličník uhelnatý; tento hořlavý 
plyn tvoří se též ve vyšších vrstvách paliva za nedostatečného přístupu
vzduchu. Spravuje-li se přiměřeně přístup vzduchu, tedy promění se veškerá 
kyselina uhličitá, na rošti o hořením vzniknuvší, v hořlavý plyn, kterýž do
stává se plechovou rourou V, 4 —5 métrů vysokou, do vodorovné roury U, 
z níž odchází do peci sklářské. Tato může se nalézati buďto vedlé gene

rátoru anebo může býti od něho 30 i více 
métrů vzdálená. Pec roztápěcí liší se hořej
ším oddělením svým velmi málo od jiných 
druhův pecí sklářských; dolejší oddělení její 
má však zvláštní zařízení. Tuto nalézají se 
dvě soustavy komor, t. zv. regenerátorů O, C“, 

C‘“, ježto jsou naplněny zděmi z ohnivzdor
ných cihel, kteréž mají podobu mříže. Ko
mory tyto vyhřívají se s dostatek plyny, ježto 
pouštěly se ze starších pecí přímo do ko
mína. Obě oddělení regenerátorů nesouvisí 
sice vespolek, každé oddělení dá se však spo
jiti s pecí roztápěcí a s komínem. Když má
se pec vytápěti, tedy spojí se jedno oddělení
s pecí sklářskou, aby jím mohly horké zplo
diny hoření procházeti prvé, nežli pouštějí se 
do komína. Tím zahřejí se studené cihly mři- 
žovitých stěn tou měrou, že komora jest žhavá. 
Pak pouštějí se horké plyny do druhého od
dělení, spojeného s komínem, a prvé oddě
lení spojí se s generátorem. Plyny z generátorů 
mají teplotu 150— 200 stupňů; na stěnách 

žhavé komory vyhřejí se však znamenitě, čímž docílí se v peci většího žáru. 
Do hořejšího, roztápěcího oddělení pouští se z jiného regenerátoru vyhřátý 
vzduch, a tím zapalují se horké, hořlavé plyny, jichž žárem topí se pánve 
PP, v tomto oddělení se nalézající. Horké zplodiny hoření odcházejí pak 

z peci do druhého oddělení regenatorů a zahřívají studené kameny, kteréž
tu  se nalézají, načež možná zde opět vyhřívati plyny z generátoru anebo
vzduch; posléze pouštějí se tyto plyny, pozbyvší valnou čásť původného 
tepla, přímo do komína. Zkušeností se shledalo, že možná v pecích, takto 
zařízených, připravovati v otevřených pánvích i olovnaté sklo, aniž by bylo 
třeba se obávati, že bude sklo takové nečisté. Spotřeba paliva jest v peci, 
opatřené topením plynovým, o 30—50% menší nežli v pecech starších.

Příprava skla. K roztápění a vzdělávání skla třeba dělníkův silných a cviče
ných, jižto dovedou snášeti vysoký žár, jaký panuje u peci sklářské. Y mnohých
skelných hutích mají ještě dosud za to, že nejlepší dělníci sklářští jsou oni,
kteří pocházejí z rodin sklářských. Zhusta pozoruje se, že děti sklářů pomá

Obr. 232. G enerátor.



hají otcům svým v skelné huti a vycvičivše se, stávají se později též doved
nými dělníky. Pracím, jaké konají se při roztápění a vzdělávání skla, lze se 
přiučiti toliko dlouholetým cvikem. Starší dělníci čerpají z bohaté zkuše
nosti své, jíž v skelné huti nabyli, a svěřují pak nálezy své co dědictví svým 
dětem, ježto je opět v tajnosti udržují. Tak shledává se v krajinách, kde 
kvete průmysl sklářský, že jisté způsoby hotovení a vzdělávání skla jsou 
majetkem některých rodin sklářských. Hutě skelné nalézají se ještě dosaváde 
zhusta uprostřed lesův, kteréž jim poskytují palivo. Tak nalezáme veliký 
počet hutí skelných ve velebných hvozdech Šumavských. Cestovatele, který 
zabloudí do krajin těchto, mile překvapí neustálý ruch, jaký panuje uvnitř 
hutě skelné, vstoupí-li do ní z posvátného ticha lesního. Tu spatřuje upro
střed hutě prostrannou pec roztápěcí, v níž udržuje se prudký žár velkými 
poleny suchého, smolného dřeva. Jaký žár v peci panuje, vidí na otvorech 
pro dílo, z nichž vyšlehuje plamen bílý. Před každým takovým otvorem sto
jí několik dělníkův, kteří jeden druhému pomáhajíce, hotoví z roztopené sklo- 
viny téměř hravě s rychlostí překvapující nejúhlednější a nejrozmanitější zboží
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Obr. 233, S iem ensova pec s regenerá to ry .

skleněné, ježto pak ještě odevzdává se brusíři, aby je zušlechtil. Jak takový 
závod uvnitř vyhlíží a jaké práce v okolí sklářské peci se vykonávají, znázor
ňuje obr. 234.

Nové pece roztápěcí velmi pozorně se vyhřívají, až dosáhne se tepla, 
jímž sklo se roztápí. Pak přivážejí se pánve do běla rozžhavěné z peci před- 
hřívací do peci roztápěcí, kdež staví se na zvláštní podstavek. Sklovina, smí
chaná dle určitého poměru a náležitě vysušená, vnáší se spolu se střepy skle
něnými do žhavých a uvnitř vrstvou skla povlečených pánví. Když roztopila 
se sklovina, tedy vnáší se do každé pánve nový podíl skelné směsi a to do
té doby, až jsou pánve plné. Pak zazdí se pec až na otvory pro dílo a pro
přístup vzduchu a v peci udržuje se tak prudký žár, že sklovina se roztopí. 
Pozoruje se, že zaujímá sklo, roztopením směsi povstávající, mnohem menší 
objem nežli sklovina. Sklovina počíná se shora roztápěti, načež postupuje 
tvoření skla skrze celou vrstvu suroviny, kteráž v pánvi se nalézá, až ke dnu
pánve. Při roztápění skloviny vylučují se na povrchu skla veškeré látky,
kteréž ve skle se neroztápějí, a tvoří skelnou (fel vitri), jež snímá se 
železnými sběračkami. Pěna skelná skládá se nejčastěji ze síranu sodnatého 
a vápenatého, pak ze soli kuchyňské a látek nerozpustných, jako ku př, křemi
čitanu vápenatého a hlinitého, ze železa, písku, skla a fosforečnanu vápena
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tého. Pěny skelné užívá se někdy co přísady ke sklovině anebo co tavidla 
při dobývání některých kovův. Yelmi mnoho pěny skelné dostává se zvláště 
tehdy, když užilo se dřevěného popele k dělání skla. Některé látky mění se 
při roztápění skla v páry, jako na př. chloridy a uhličitany žíravin. Aby 
sklář se přesvědčil o postupu roztápění, vyndává od času k času něco skla 
z pánve a skoumá pak jeho vlastnosti. Když slila se kyselina křemičitá se 
zásadami na sklo, ztuží se žár v peci tak silně, aby sklo zřidlo, načež nechá
vá se ustátí. Zřidlo-li sklo dostatečně, vystupují v něm bubliny vzduchu a plynů 
velmi snadno na povrch a těžší nečistoty usazují se na dně pánví, což slově 
čeřením  sk la . Když se sklo vyčistilo, zmírní se žár v peci, aby sklo tak zhoustlo, 
že se dá po té snadno vzdělávati; při této teplotě dlužno pak udržovati pec

Obr. 234. U v n i t ř  skc lnč  lnité.

do té doby, pokud nalézá se v pánvích sklo. Ve skelných hutích počínají 
obyčejně v pátek naplňovati pánve sklovinou; v sobotu a v neděli sklo se 
roztápí a v pondělí nastupuje pak vzdělávání roztopeniny na různé předměty, 
v čemž se tak dlouho pokračuje, pokud ještě v peci sklo se nalézá.

Není-li roztopenina s dostatek čistá, jest-li na př. kysličníkem želez- 
natým zeleně anebo dýmem žlutě zbarvena, přičiňuje se k ní 
odbarvujících. Nejčastěji slouží k účelu tomu bílý utrých, jenž dává se do 
pánví, kde padá ke dnu. Rozkladem utrýchu a okysličením uhlíku vyvinují 
se plyny, jimiž sklo se čeří a vyčisťuje.

Děje chemické, jakéž ustavičně se dají sledovati při roztápění skla, jsou 
velmi jednoduché a různí se toliko při rozličných surovinách. Nejdříve roztá
pějí se žíraviny, v těch pak uhličitan vápenatý a v roztopenině rozplývá 
ponenáhlu jak kyselina křemičitá, tak i střepy skleněné, ježto prchá kyselina
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uhličitá. Užilo-li se síranu sodnatého, smíšeného s uhlím, na místě uhličitanu 
sodnatého, vyvinuje se kyselina siřičitá, kysličník uhelnatý a kyselina uhličitá. 
Když nalézá se ve sklovině minium, tvoří se sklo olovnaté a vyvinuje se 
kyslík, jímž spalují se ústrojniny, jež nalézají se v popeli anebo v písku. 
Veškeré plyny, jež tvoří se při roztápění skla, působí v roztopeninu velmi 
užitečně, neboť tato se jimi proměšuje a stává se tak stejnorodnější.

V dřívějších dobách žíhala se sklovina v peci předhřívací dotud, až po
čínala se slévati; pak teprve vnášela se do pánví. Předběžným pálením sblo- 
viny měly se vypuditi součástky těkavé z nečistých surovin a tyto měly se 
z části sloučiti, čímž usnadňovalo se roztápění skla, kteréž později nastupo
valo. Nyní užívá se tohoto přesáhování pouze při dělání skla butelo-
vého, poněvadž toto hotoví se z nečistých surovin. K roztopení přežahované 
skloviny třeba pak méně uhlí. Tak potřebovalo se k roztopení 1 č. skloviny 
nepřežahované 4 č. uhlí kamenného; nyní dostačí k témuž účelu 2-6 č. uhlí, 
užije-li se skloviny žíhané.

Spotřeba paliva ve skelné huti jest velmi značná. Na 100 centů skla 
spotřebuje se v českých skelných hutích v průměru 49 šáhův dříví. Jinak 
jest spotřeba paliva při rozličných druzích skla též velmi různá. Aby se 
vyrobilo 100 centů skla tabulového, třeba 40 sáhů dříví; k vyrobení téhož 
množství skla křišťálového třeba 65 sáhů dříví. Obyčejně váží dříví, potřebné 
k roztopení různých druhův skla, sedmkráte až čtrnáctekráte více nežli sklo 
vyrobené. I spotřeba uhlí kamenného jest velmi různá podlé toho, při pra - 
vuje-li se sklo olovnaté nebo bezolovné; tak třeba na 1 č. skla tabulového 
troj- až čtvernásobnou váhu uhlí, na 1 č. skla olovnatého třeba toliko 2 —3 č. 
uhlí. Ostatně shledává se ve skelných hutích, že spotřeba paliva roste, čím 
déle v peci se pracuje, pročež třeba zhusta již z té příčiny dílo v peci zara- 
ziti, kteráž by jinak ještě delší dobu vydržeti mohla.

Vzdělávání skla roztopeného na různé předměty provádí se rozličným 
způsobem. Když má roztopenina hustotu, ku vzdělávání skla nejzpůsobilejší, 
tedy hotoví se z ní zboží skleněné sléváním, lisováním a nejčastěji foukáním. 
Nejzajímavější způsob vzdělávání plastické roztopeniny jest zajisté , pro
čež promluvíme o tomto nejprvé.

Kdo viděl, jak děti foukají z mydlin bubliny, může míti jakési ponětí 
o práci skláře, jenž hotoví duté zboží skleněné foukáním. Dělníci sklářští 
počínají si při celé práci té s takovou dovedností a rychlostí, že zhotoví 
v několika okamžicích ty nejrůznější předměty. Ztěží jest napsati jasným 
způsobem, kterak sobě skláři vedou při pracích svých, neboť jediným nahléd
nutím do skelné hutě naučíme se mnohem více nežli sebe delším popisem, 
a také trvá zhotovení mnohého předmětu kratší dobu nežli popis sebe struč
nější celé této práce. Podáme tuto v hlavných rysech popis hotovení fouka
ného zboží skleněného.

Vstoupíme-li do hutě skleněné, spatříme před pecemi roztápěcími děl
níky sklářské, ozbrojené píšťalou sklářskou, ježto jest nejdůležitějším jejich 
nástrojem. Píšťala sklářská (viz obr. 235.) jest tenká trubice železná, P 3—1*6 
métru dlouhá, při konci, kde se fouká, opatřená dřevěnou rukojetí cd, za niž ji 
dělník drží, aby se nespálil. Koncem jejím 
vytáhne si sklář tolik skla z pánve, mnoho-li 0 <(
jest třeba k zhotovení věci, o níž pracuje.
Fouká-li do píšťaly, vydme se sklo v tvaru
i i  j. / ví v i v i  / * / Obr. 235. Píšťala sklářská*
kulovatém, z něhož udělají se mavanim,
točením ustavičným a spolu i stlačováním ve formách dřevěných věci podoby 
nejrozmanitější. Skelná roztopenina jest totiž úplně tvořitebná, může se krá- 
jeti i stříhati a odpukává rychlým ochlazením.

K nejzajímavéjším pracím v skelné huti náleží hotovení skla tabulového
J a b d o v a Kronika práoe. Díl IV.
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foukáním (viz obr. 236.). Před pecí, kde takové sklo se hotoví, nalézá se 
vyvýšená podlaha anebo lávka, na niž dělník se staví; mimo to nalézá se zde 
korýtko se studenou vodou a rozličné náčiní, které sklář potřebuje. Dělník 
ponoří píšťalu do pánve a (nabere na jednou anebo na vícekráte tolik skla,

mnoho-li dle zkušenosti své k vy
fouknutí tabule potřebuje. Na vy
fouknutí jedné tabule dostačí oby
čejně půl druhé libry skla. Pak 
vyfoukne z kapky skelné sploště- 
lou dutou kouli, mávaje píšťalou 
ustavičně semo tamo podobně, jako 
se pohybuje kyvadlo. Máváním a 
točením ustavičným prodlouží se 
koule ve válec, zakončený plochou 
kulovitou. Na obr. 236. vidíme 
dělníky, jižto konají tuto práci.

Když jest válec hotov, foukne 
se do něho vzduch, načež hořejší 
otvor píšťaly se zacpe a skleněný 
předmět dává se pak do peci, čímž 
otevře se při o (v. obr. 238.) s ma
lým výbuchem pouze tlakem roz
taženého vzduchu. Otvor ten roz
šiřuje se silným máváním a otáče
ním, čímž dostává se tvaru v obr. 
239. Válec odtrhne se od píšťaly 
kapkou vody anebo dotknutím po
mocí studeného želízka. Aby od
dělila se od válce hořejší vypuklá 
čásť, ovine se při b nitkou ze žha

vého skla, k níž přiloží se studené železo, čímž sklo na tom místě pukne. 
Válec otevřený s obou stran, rozřízne se ještě po délce. K účelu tomu přiloží 
se na vnitřnou stěnu jeho při de (v. obr. 240.) žhavá tyč železná a pak do
tkne se dělník toho místa mokrým prstem, čímž válec pukne.

Obr. 236. F o u k á n í  sk la  tab u lo v é h o .

Obr. 239. Obr. 240.

Hotoveni skla tabulového.

Obr. 241.

Válce tyto narovnávají se po té ještě ve zvláštní tabulové ě. 
kovací. V peci té klade se válec na horkou, broušenou desku, zhotovenou 
z pálené hlíny ( deskuroztahovací), čímž změkne a narovnává se holí dřevěnou 
anebo prutem dřevěným a posléze srovnává se ještě dřevem hladěcím, aby 
byl zcela rovný (v. obr. 241.). Hotoví-li se jemnější druhy skla tabulového, 
tedy roztahují se válce na hladkých a s dostatek tlustých deskách skleněných; 
třeba pak míti pozor, aby se tabule k desce nepřilepily. Tabule hotové 
pošoupnou se pak na kameně roztahovacím do peci chladécí, ježto nalézá se
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hned vedlé peci roztahovací, staví se tuto na delší hranu a opírají se o tyče 
železné, až jest pec plna, načež se dobře uzavře a  po 4— 5 dnech vybírají se 
vychladlé tabule. Sklo tabulové jest s vrchu nezřídka vlno vité, pročež brou- 
sívají se větší tabule.

K největší dokonalosti dospělo hotovení skla v Belgii. V zemi této ho
toví se zvláště veliké tabule do oken a vyvážejí se do ciziny, poněvadž ni- 
kdež neprodávají se tak levně jako v Belgii. Na výstavě vídeňské r. 1873 
nalézaly se válce skleněné na sklo tabulové, jež byly 3-2 métrů vysoké a 
0-65 métru široké. Takové veliké válce hotoví se foukáním pomocí měchů. 
Také pouští se do dutiny skelné něco vody. Tato proměňuje se v páru, ježto 
roztaživostí svou dutinu nemálo rozšiřuje. Na ten způsob pomáhají si skláři 
zhusta při foukání větších předmětův. V Belgii chladí se tenší tabule 7— 8 
a tlustší sklo asi 10 hodin, a dávají se pak do zředěné kyseliny sirkové, jíž 
na povrchu se očisťují. Také hotoví se v téže zemi rýhované tabule do oken 
v kuchyních, v přízemí a j. v.; tabule tyto propouštějí s dostatek světla a 
zabraňují přece tomu, aby nebylo do takových místností zvenčí viděti. Fran
cie proslavila se zvláště v hotovení tabulí z barevného skla.

Druhdy hotovily se tabule skleněné výhradně z tak zvaného skla měsí
cového. Dělník nabral na píšťalu asi 9 kilogramů skla a vyfoukl toto ve ve
likou kouli, kterou v předu zahříval, aby změkla, načež ji sploštil rychlým 
otáčením. Tato zploštělá koule upevnila se pak v předu na železné tyči a 
oddělila se od píšťaly tím, že se dotkla blíže této mokrým želízkem. Kouli 
tuto proměnil dělník následujícím způsobem ve veliký terč skleněný: Nejprvé 
držel ji stranou otevřenou, kde má stěny nejtlustší, před otvorem peci, až 
do červena se rozžhavěla, pak otáčel tyč, spočívající na zvláštní vidlici, velmi 
rychle, čímž rozšířila se koule v průběhu několika vteřin v okrouhlý terč. 
Kotouč tento oddělil se pak od železné tyče a rozřezal se v čtverhranné ta 
bulky. K účelu tomu vyřízla se nejprvé prostřední čásť jeho čili tak zvané 
volské oko, kde byl terč nejtlustší, a z celého kotouče obdržely se dva polo- 
měsícové kusy, jež rozřezávaly se pak na tabulky. Poněvadž jest kraj terče 
okrouhlý, dostávalo se mnoho odpadků. Prostřední čočkovitá čásť kotouče 
skleněného sloužila k zasklívání chlévův, luceren a t. d. Sklo měsícové jest 
velmi čisté a hladké, vyniká dále svým leskem a jest velmi tenké, neboť mívá 
obyčejné tlouštku 1-5 millimetru, ale tabule z něho jsou menší nežli ze skla 
válcového. Kotouč, mající průměr 1'5 métru, vážil zhusta toliko 7 kilogramů. 
Nejdéle udrželo se hotovení měsícového skla v Anglii. Nyní hotoví se jediné 
sklo válcové, kteréž sice není tak pěkné jako sklo měsícové, máť však nad 
ně výhody, že hotovení jeho jest snadnější, a nevymáhá proto tak zručných 
a dovedných dělníkův a mimo to nedostává se při rozřezávání jeho na tabule 
tolik odpadkův.

Hotovení láhví skleněných. Vedlé hotovení tabulí skleněných slušno, abychom 
sobě povšimnuli výroby láhví skleněných, jichž spotřeba jest téměř ohromná. 
Jediná Francie spotřebuje do roka nejméně 100 milliónů láhví, v Anglii, v Ně
mecku a v Rakousku jest spotřeba tohoto zboží právě tak veliká. K vyrobení 
200 milliónů láhví třeba 2 millionů centů skla. Láhve skleněné hotoví se ve 
zvláštních závodech, tížívání jejich jest známo teprve od XV. věku.

Poněvadž slouží láhve skleněné k uschovávání vína, piva a jiných ka
palin, jichž kvašením vyvinují se plyny, zvláště pak kyselina uhličitá, tedy 
mají býti s dostatek pevné, aby dovedly snášeti tlak těchto plynův, kterýž 
obnáší při víně šumivém 10 až 12 i více atmosfér. Dále mají odolávati účinku 
rozličných součástek těchto kapalin, nemají se jimi rozežírati, mají snášeti 
jistý r á z ; mimo to mají míti tolik průhlednosti, aby dala se pozorovati ka
palina, v nich uzavřená. Obyčejně hotoví se láhve ze skla tmavě sbarveného, 
zeleného, hnědého nebo hnědožlutéiio. Sklo černé a neprůhledné,
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zvané, jakého se k témuž účelu druhdy zhusta užívalo, neslouží nyní více 
z příčin výše vzpomenutých k dělání láhví.

Poněvadž má býti zboží toto velmi laciné, berou se k zhotovení jeho 
suroviny méně čisté, vůbec takové, kteréž jsou právě na snadě. Sklovina ho
toví se skoro v každé huti dle jiných poměrův. Nejobyčejnější suroviny jso u : 
písek, vápenec, křída, slin, popel z mořských rostlin, dřevěný popel obyčejný 
nebo vyloužený, sůl Glauberova, sůl kuchyňská, burel a střepy skleněné. Ně
kdy berou se k hotovení skla butelového též strusky z vysokých pecí, láva, 
čedič, žula a j. v. Tmavé sbarvení skla butelového pochází jednak od slouče
nin železa, jednak též od ústrojnin a síranů žíravin.

Sklovina na sklo butelové předhřívá se s dostatek, aby spálily se ústroj
niny, pak aby zbavila se vody a kyseliny uhličité a vnáší se do žhavých 
pánví, dokud jest žhavá. Roztopeninou míchá se, čímž vypuzují se bubliny a 
zrnka lépe ke dnu se usazují.

Láhve hotoví se pak následujícím způsobem: Píšťalou nabere se z pánve 
přiměřené množství skla, toto vyfukuje se a klade se do okrouhlých otvorův 
zvláštního dřeva, aby sklo mělo kolem dutiny všude rovnou tlouštku (v. obr. 
242.). Silnějším foukáním, při čemž pohybuje se píšťala jako kyvadlo, rozšíří 
se sklo do podoby (v. obr. 243.), načež strčí se do dřevěného kadlubu (v. obr. 
244.) a vtlačí se foukáním do něho. Když dostalo takto sklo tvaru láhve, roz
pálí se dno, druhý dělník přitiskne k němu žhavé železo, na němž jest něco 
skla, a způsobí tlačením do vnitř dutinu dna, načež odtrhne se láhev od pí
šťaly (v. obr. 245.), kraj krku zahřeje se, zarovná se a obloží se tlustým vlák
nem skleněným. Pak ustřihne se vyčnívající čásť vlákna a hrdlo láhve zarovná 
se zvláštním želízkem. Láhev dohotovená (v. obr. 246.) dá se do peci chladěcí a

Obr. 242. Obr. 243. Obr. 244. Obr. 245. Obr. 246.
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oddělí se lehkým udeřením od skla. V peci nesmí se chladiti láhve příliš
zvolna, poněvadž sklo butelové snadno se rozesklívá a mění se v tak zvaný
Réaumurův porculán (v. str. 558 ). Obyčejně dostačí, chladí-li se 48 hodin.

Při kolbáeh a křivulích, jež nefoukají se do formy, udělí se sklu žádoucí
podoba opětovaným máváním, přihříváním a foukáním. Zvedne-li sklář při fou
kání píšťalu nad hlavu, skloní se vydutá čásť nádoby na jednu stranu a do
stane se křivule.

Hotoví-li se jemnější zboží skleněné, tedy sedí jeden dělník na zvláštní 
stolici ( stolici sklářské), opatřené dlouhými rameny na způsob lenošky, kdežto
druhý dělník předmět jisté podoby ze skla vyfukuje, otáčeje ustavičně pí
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šťalou na dlouhých ramenech lenošky; prvý dělník udílí pak předmětu vyfouk
nutému náležitý tvar. Ucha a ozdoby vynikající hotoví se zvláště z těstovitého 
skla a přilepují se pak k předmětu. Při veškerých pracích takových záleží 
hlavně na dovednosti a zručnosti dělníkův, jižto zhotoví mnohdy dříve dílo 
umělecké ceny, nežli by možné bylo výrobu jeho popsati. Blíže stolice nebo 
židle sklářské nalézají se i nádrže s vodou; do menších dává se drobnější 
náčiní, do větších ponořují se píšťaly, když jsou horké. Ochlazují-li se pí
šťaly, tedy odpukává sklo, ježto se k nim přilepilo, a dá se pak lehkým ude
řením snadno od nich odděliti.

Kdo vstoupil poprvé do skelné hutě, byl zajisté nemálo překvapen vida, 
že nejrozmanitější duté zboží skleněné jest zhotoveno pomocí tak jednodu
chého přístroje, jakým jest píšťala sklářská; tato vykonává v skelné huti po
dobnou úlohu, jako u hrnčíře kruh. Arciť třeba dělníkův velmi cvičených a 
dovedných, jakož i velmi zdravých plic, aby provedeny býti mohly přístrojem 
tím různé tvary dutého skla.

V skelné huti slouží zhusta v jistých případech vedle sklářské píšťaly 
různé nástroje. Tak užívá se nůžek k stříhání změklého skla. K ohýbání a 
formování některých částí skleněného předmětu slouží zvláštní kleště železné. 
Tyče železné, asi jeden métr dlouhé, slouží k upevňování vyfouknutých před
mětů, aby tyto mohly se přenášeti. K účelu tomu namočí se takové železo 
do skelné roztopeniny a přiloží se pak k předmětu skleněnému na patřičném 
místě, čímž tento ihned se přilepí. t)ohotovila-li se ku př. foukáním láhev 
skleněná a má-li se od píšťaly odděliti, tedy upevní se nejprvé taková bůl 
železná na dně láhve, pak odtrhne se láhev od píšťaly a kraj hrdla se zarov
nává (v. obr. 246.). Na takovém železe přenášejí se dohotovené předměty 
skleněné posléze i do peci chladěcí, kdež oddělí se hůl železná lehkým ude
řením od skla; na sprostších předmětech skleněných viděti pak drsné, ostré 
místo (pupek), kde přiléhala dříve hůl železná.

K vytvoření určitého tvaru užívá se též dutých kadlubův. Tyto jsou 
obyčejně dřevěné. Má-li však předmět vyfouknutý býti na povrchu úplně hladký 
a bez vady, tedy fouká se do kadlubů mosazných. Někdy též užívá se i ka
dlubů hliněných a litinových. Kadlub sestává bud! jen z jednoho kusu, anebo 
jest složitější, skládá se z více částí, kteréž snímají se pozorně s dohotove
ného předmětu. Obyčejně dostačuje forma z dvou dílů záležející, ježto při 
foukání pevně vespolek spojeny jsou. Předměty skleněné hotoví se pak fouká
ním uvnitř kadlubů. Foukáním pozorným sklo se rozšiřuje a přiléhá pak ku 
všem prohlubeninám a vypuklinám kadlubu. Nejlépe podaří se předmět, má-li 
kadlub úzký otvor. Jest-li kadlub otevřený, tedy vystupuje sklo z něho spíše 
nežli by k němu přiléhalo. Proto opatřují se i otevřené kadluby shora víkem, 
jímž se uzavírají. Aby mohl vzduch z kadlubů lépe odcházeti, nalézají se ve 
stěnách kadlubů větších na některých místech otvory (výfuky). Zboží skleněné, 
jaké na ten způsob se dostává, není bez vad. Hrany a rohy nejsou ostré a 
plochy nejsou tak lesklé, jako na zboží broušeném. Byl-li předmět vyfouknut 
v kadlubu, z více kusův složeném, tedy vidí se na něm švy. Proto předměty 
takové zhusta ušlechťují se ještě broušením. V některých hutích dočinili se 
v naší době takové dovednosti, že hotoví dle způsobu vzpomenutého předměty, 
jež lesknou se jako sklo broušené, od něhož liší se tupějšími hranami a méně 
ostrými rohy.

K lití do kadlubů sklo dobře se nehodí, nebot velmi snadno tak zhoustne, 
že nedokonale pak vyplňuje kadluby. Podobně jako kovy nebo sádra nedá se 
sklo vůbec ani slévati. Slévá-li se sklo, tedy se vždy napomáhá tlakem, bud 
pákou, válcem anebo lisem, aby sklo lépe dutiny kadlubu vyplnilo. Na ten 
způsob hotoví se ploché a mělké zboží skleněné, jako ku př. talířky, slánky 
a j. v., pročež šlovou předměty takové také tlačené sklo. I při lití velikých
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tabulí skleněných, jaké mají sloužili k dělání zrcadel, válcuje se měkké sklo, 
by stalo se stejnorodnější a nabylo povrchu rovného

Jistý druh menšího zboží skleněného hotoví se též lisováním. K účelu 
tomu užívá se nástrojův kleštím podobných, jaké slouží k lití kulek olověných. 
Dělník naplní nástroj takový těstovitým sklem a stlačí jej pak, čímž vytvoří se 
jistý předmět, ku př. koule, knoflík, perla a j. v. Tak hotoví se v Čechách 
v Jablonci, Tannvaldu a j. v. rozmanité drobnější předměty skleněné, jako: 
vzorky hráni, těžítka, kostky, sklo pro lustry, šperky skleněné, hračky atd.

Roury skleněné mají tak rozsáhlé užívání, že sohě povšimneme, kterak 
v huti skelné se hotoví. Z rourek skleněných hotoví se teploměry, tlakoměry 
a jiné přerozmanité fysikalné přístroje. Z týchž rourek sestrojuje sobě che
mik různé své přístroje. V Benátkách hotoví z rourek a hůlek z různě sbar- 
veného skla překrásné zboží, jaké zná se jmény millefiori, petinet atd. Ho
tovení rourek a tyčí skleněných jest velmi jednoduché. Dělník vyfoukne nej
prvé válec o silných stěnách s malou dutinou vnitřnou. Když válec tento se 
rozžhavil, upevní druhý dělník na konec jeho zvláštní želízko nebo píšťalu 
a oba dělníci vzdalují se co nejrychleji od sebe, čímž vytáhne se sklo v tenkou, 
dlouhou rouru, kteráž rozbíjí se v menší kusy, jež znovu se rozžhavuji a 
v tenší rourky vytahují. Při tlustších trubicích fouká sklář stále do píšťaly 
a točí jí. Hotoví-li se tyče, tedy promění se kapka roztopeného skla na pí
šťale v plný válec, kterýž pak podobným způsobem jako rourky v tyč tlustší 
nebo tenší se vytahuje Sklo dá se však též vytáhnouti u velmi teninké nitky, 
jež na zvláštním motáku se navinují.

Zvláštní způsob, jímž rourky skleněné se hotoví, jest příčinou, žé ne
mají všude stejný průměr; jsouť na koncích širší, uprostřed užší. Dosavad 
neznáme způsobu, dle něhož daly by se hotoviti zcela přesné válcovité rourky, 
proto jsou takové dokonalé rourky, způsobilé k dělání teploměrů a tlakoměrů, 
velmi drahé. Obyčejně vyhledává se z rourky, dle vzpomenutého způsobu 
zhotovené, takový kus, kterýž má všudež stejný průměr, což poznává se, když 
sloupeček rtutěný, v rource se nalézající, má na všech místech v trubici stej
nou délku.

Těžké sklo křišťálové (Cristal) jest zvláště ve Francii a v Anglii velice 
oblíbené. Hotovíť se z něho láhve, nádoby picí, talíře a j. v., jimž udílí še 
broušením a zušlechťováním následovným teprve pravé krásy, že vyhlížejí 
pak takové předměty, jakoby z démantu vybroušeny byly. Hotovení skla kři
šťálového vymáhá neobyčejné opatrnosti. Připravujeť se, jak již dříve vzpome
nuto bylo, z bílého křemenného písku, z čištěné salajky a z minia, k čemuž 
přičiňuje se trochy salnytru a boraksu. Ve Francii nahrazují minium zhusta 
kysličníkem cinečnatým a vedlé křemene užívají též kyseliny bórové. Sklo 
cinečnato-sodnaté nebo draselnato-cinečnaté vyniká nad jiné druhy skla čisto
tou, průzračností a tvrdostí; vyrovnáváť se úplně i nejlepšímu druhu těžkého 
skla křišťálového. Sklo takové hodí se zvláště k účelům optickým, neboť 
jest méně hygroskopické, jest tvrdší a méně snadno roztopitelné nežli jiné 
druhy skla optického a vyrovnává se těmto úplně v příčině průhlednosti, roz
ptylu a lomu světla. Nahradí-li se ve skle obyčejném vápno kysličníkem bar- 
natým, obdrží se sklo hutnější, stejnorodnější a roztopitelnější nežli sklo sod- 
nato-vápenaté; sklo takové dá se snadno vzdělávali a dle vzhledu má své místo 
mezi těžkým sklem křišťálovým a českým sklem draselnato-vápenatým.

Hotovení zrcadel. V dávnověku užíváno pouze zrcadel kovových, zejména 
bronzových a stříbrných. Též upravoval se na zrcadla zvláštní černý, obsidianu 
podobný nerost, jakého i Peruánští k účelu témuž užívají. Zdá se, že v Sidonu 
napodobili Féničané taková obsidianová zrcadla z černého skla. Poněvadž mezi 
starobylými památkami nebyla nalezena zrcadla skleněná, soudíme, že nebylo 
užívání jich v dávnověku známo. Ye spisích optických z konce XII. a z pro
středku XIII. věku mluví se sice dosti podrobně o zrcadlech vůbec, nečiní se
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však ještě žádné zmínky o zrcadlech skleněných. Teprve ve spise Františkána 
Peckhama, vyšlém r. 1279 a „Perspectiva communis" nadepsaném, mluví se 
poprvé o skleněných zrcadlech. Od počátku XVI. věku rozšířila se zvláštní 
vypuklá zrcadla skleněná, jež hotovila se v Norimberku z úseků dutých koulí, 
kteréž uvnitř pokládaly se smíšeninou kovovou. V témž věku hotovila se v Be
nátkách ze skla foukaného zrcadla taková, jakých nyni ještě užíváme. Skle
něná zrcadla benátská rozvážela se ještě v XVII. věku po celé Evropě, ba 
přicházela i do daleké Indie. Dělání zrcadel skleněných rozšířilo se z Bená
tek nejdříve do Cech, kdež nalezlo se hotovení skla válcového, a r. 1665 pře
šlo za Colberta i do Francie, kdež nalezl r. 1668 Abraham Thévart hotovení 
zrcadel litých (v. str. 553.). Brzy po té rozšířilo se hotovení desk skleněných 
litím i do Rakouska, Anglie, Ruska a Německa.

V obchodě nalézají se dosud vedlé litých zrcadel i zrcadla foukaná. 
Obyčejně hotoví se veliká, drahá zrcadla litím, menší pak zrcadla připravují 
se z válcového skla.

Zrcadla foukaná  hotoví se ze skla válcového, kteréž dostává se podob
ným způsobem jako ono sklo, z něhož hotoví se tabule do oken. Na lepší 
zrcadla béře se sklo bezbarevné. Z tohoto hotoví se v českých hutích skel
ných foukáním válce, shora do podoby kužele zúžené; válce tyto mají sklo 
mnohem tlustší nežli ony, z nichž hotoví se sklo tabulové, a jsou proto i těžší. 
Z každého válce zhotoví se, dokud jest ještě žhavý, v peci roztahovací ta 
bule v podobě lichoběžníku, jehož užší kraj jest tlustší kraje širšího. Tyto 
tabule chladí se pak známým nám již způsobem v peci chladécí, načež ještě 
se brousí, čímž stávají se o polovici fenšími; posléze pokládají se pak amal- 
gamou cínovou.

Ačkoliv mohou dovední dělníci foukáním zhotoviti velmi veliká zrcadla, 
přece hotoví se raději zrcadla větších rozmérův sléváním. Zrcadlové sklo lité 
strojí se ze smíšeniny písku, vápna a sody nebo soli Glauberovy. Třeba, aby 
suroviny tyto byly úplně čisté, zvláště dlužno míti pozor, aby nedržely v sobě 
kysličníku železitého. K odbarvování roztopeného skla slouží utrých a burel. 
Při roztápění skloviny hledí se docíliti dostatečnou přísadou utrýchu dokonalé 
promíchání roztopeniny, načež nechává se tato, jest-li s dostatek řídká, pomalu 
ustáti, aby vyšly z ní bubliny a vyloučily se částky neroztopené na dno. V jedné 
peci o 8 pánvích třeba k roztopení 14 hodin a dalších 3 hodin k vyčistění 
zřidlého skla. Vedlé pánví nalézají se v peci menší čtverhranné nádoby (necky), 
zhotovené z hlíny a oblité sklem, do nichž přelévá se vyčištěné sklo mědě
nými sběračkami, a nechává se v nich asi po 16 hodin ustáti, až jest úplně 
čisté a bublin prosté; pak teprve lejí se z něho tabule skleněné.

K účelu tomu slouží deska bronzová nebo litinová, 8— 10 centimetrů
tlustá. Tato deska slevací spočívá na malém vozíku, jímž dá se na železných 
kolejích dopraviti na ono místo, kdež jí třeba; pomocí zvláštního přístroje 
staví se úplně vodorovně. Na desce nalézají se čtyry kovová pravídka do čtver
hranu postavená, jimiž omezuje se velikost a tlouštka skleněné tabule. Když 
jest sklo k slévání s dostatek čisté a husté, doveze se deska slevací k peci 
chladěcí, ježto jest rozpálená do červeného žáru ; podlaha této peci leží v jedné 
rovině s deskou slevací. Mezi tím vyhřívá se deska slevací z dola uhlím. K slé
vání třeba několika velmi vycvičených dělníkův, jižto mají býti velmi bedliví 
a jeden druhému nápomocni, má-li se dílo podařiti. Nejprvé přinesou dva děl
níci co možná rychle jednu čtyřhrannou pánev z peci roztápěcí, zavěsí ji po
mocí řetězu na jeřábu a vytáhnou ji do výše. Jiní dva dělníci chopí se pánve 
pomocí rukojetí, jež podobají se poněkud kleštím a táhnou ji nad desku slevací, 
kdež ji překlopí, pohybujíce pánví na přič přes desku; v témž okamžiku chopí 
se jiní dva dělníci těžkého válce železného, jenž spočívá na jednom konci
desky slevací ve zvláštních vidlicích a urovnávají jím měkké sklo do té doby,
až vyplňuje dokonale prostor mezi pravídky (obr. 247.). Mezi tím, co dělníci
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válcem pohybují, pozorují ustavičně sklo, zdali se nenalézají v něm zrna nebo 
kazy, jež zvláštním ostrým nástrojem odstraňují, dokud jest sklo měkké. Když 
jest povrch desky skleněné s dostatek srovnán, zahne se kraj její, od pece 
odvrácený, poněkud do výše. Za tento kraj drží se tabule skleněná, když se 
všoupává do peci chladěcí. To stává se, dokud jest sklo žhavé, načež pone
chává se po 8 dní v této peci, až úplně vychladla. V jedné peci chladěcí 
mohou ležeti až 3 desky vedlé sebe. Každá tabule skleněná mívá na povrchu 
6—8 čtverečných métrů a jest 10 millimétrů tlustá; váha její obnáší 150— 
200 kilogramův. Vychlazené tabule démantem se ořeží na krajích a rozřezá-

Obr. 247. S léván í  desk z rcad lových .

vají se, nejsou-li úplně bezvadné, ve více kusův, při čemž hledí se, aby 
vadná místa přišla do krajův.

Z pecí chladěcích přicházejí lité desky skleněné do brusíren, aby po 
obou stranách se vybrousily a vyleštily. Práce ta jest velice namáhavá a vy
máhá neobyčejné opatrnosti, aby obě strany desky skleněné byly rovnoběžné, 
neboť jediné tenkrát vidí se v zrcadlech takových obrazy ostré a přesné. 
Broušení provádí se na kamenných, úplně rovných deskách, jež jsou uloženy 
ve výši 60 centimetrův nad podlahu na kamenných nebo dřevěných oporách. 
V jedné brusírně nalézá se vždy větší počet takových zrcadlových brusův, 
ježto poněkud kulečníkům se podobají. Deska skleněná upevní se na brusu 
potiaocí sádrové kaše na ten způsob, aby drsnější strana její nalézala se na
hoře, neboť na této začíná se deska brousiti. Nebyla-li deska slevací vyleštěna, 
tedy jest ona strana skleněné tabule drsnější, kteráž na desce této ležela.



Broušeni a 'pokládání zrcadel. b i l

Jsou-li brusy dostatečně veliké, možná pak na témž kameně upevniti více 
tabulí skleněných, načež lze tyto současně brousiti. K broušení slouží kámen, 
mající podobu komolého jehlance, t. zv. , k němuž jest zdola pomocí
tmelu připevněna skleněná tabule, ježto jest asi o čtvrtinu menší nežli deska, 
která se brousiti má. Na každý čtverečný centimetr tabule skleněné tlačí 
běhoun vahou jedné libry. Aby se jím dalo pohodlně vládnouti, jest shora 
opatřen bud několika rukojeťmi, anebo vodorovným kolem, jež má asi 8 métry 
v průměru. Obyčejně uvádí se však běhoun pomocí strojův v pohyb krou
živý, v němž postupuje po celém povrchu tabule skleněné. Když má se brou
siti, nasype se mezi skleněnou desku běhounu a tabuli zrcadlovou s počátku 
velký, hrubý a později postupně vždy jemnější písek, jímž tabule na hrubo 
se vybrušuje. Později obrátí se tabule na brusu, upevní se opět pomocí sádry 
a druhá strana její vybrousí se rovněž drsně. Dobrušování tabule provádí se 
s počátku hrubším a později vždy jemnějším smyrkem. Tabule broušená leští se 
ještě zvláštním běhounem, jenž zdola opatřen plstí, ježto jest natřena jemnou 
kaší z plaveného kolkotáru, krevelu a j. p. Posléze kladou se ještě dvě takto 
broušené desky na sebe a dobrušují se nejjemnějším plaveným popelem cí
novým, jenž uloží se mezi obě desky, načež hořejší deskou semo tamo se 
pohybuje.

Litím hotoví se též tabule k přikrývání světlíků, nádraží, chodeb a j. v. 
Tabule takové nebrousí se, pročež jest povrch jejich vlnovitý. Broušených 
tabulí zrcadlových užívá se nyní velmi často k zasklívání krámův a oken, za 
nimiž jest vyloženo na odiv různé zboží. Nyní hotoví se ve velikých továr
nách zrcadlových ohromné tabule, ježto mají 5—6 métrů zvýší a zšíří.

Aby stala se vybroušená a vyleštěná tabule zrcadlem, třeba ji opatřiti 
lesklou, neprůhlednou vrstvou kovovou, od níž světlo se odráží. K účelu tomu 
slouží nejčastěji amalgamacínová. Zrcadlo skleněné odráží světlo nejvíce 
od zadné plochy své, ježto jest opatřena amalgamou, ačkoliv také předná 
plocha světlo odráží, čímž stávají se při zrcadlech tlustších obrysy obrazu 
někdy méně ostré a zřetelné. Tloušťka zrcadla poznává se, přiloží-li se na 
povrch jeho hůlka a rozdělí-li se pak v polovici vzdálenost obrazu hůlky od 
předmětu samého.

Že můžeme pomocí skla obdržeti kovové zrcadlo, aniž bychom byli nu
ceni desku kovovou uliti a broušením zušlechtiti, toho příčinu shledáváme 
v památných vlastnostech rtuti, z nichž nejdůležitější jest, že tvoří s mno
hými kovy, ze jména s cínem, zvláštní slitiny, kteréž šlovou amalgamy. Dáme-li 
do sklenice, rtutí naplněné, kousek folie cínové, tedy rozpustí se tato v krátké 
době v kapalném kovu. Do toho roztoku možná přidati znenáhla tolik cínu, 
že amalgama nabude tvrdosti loje. Ponechává-li se kapalná amalgama na 
Vzduchu, stvrdne po delší době, poněvadž vypaří ,se znenáhla tolik rtuti, 
že zbývá posléze pevná amalgama. Amalgama tato nedosáhne však nikdy tvr
dosti kovu, ve rtuti rozpuštěného, poněvadž nevypaří se z ní za obecné te 
ploty veškerá rtuť, k čemuž třeba tepla mnohem vyššího.

K hotovení zrcadel skleněných jest mezi všemi kovy cínová folie nej
lépe způsobilá. Na nejvýš hladké a lesklé tabule skleněné opatřují se amal
gamou na kameně pokládacím. K účelu tomu slouží hladká, vodorovně upev
něná deska mramorová, opatřená žlábkem na krajích, do něhož odtéká rtuť. 
Pomocí zvláštního přístroje lze přivesti desku mramorovou do každé polohy 
šikmé, v níž udržuje se pomocí šroubův. Při pokládání zrcadel třeba ještě 
kartáčů, skleněných pravídek, válců, vlněnou látkou potažených, větších a 
menších kusův flanelu a kamenného nebo železného závaží.

Dělník vyčistí nejprvé desku pokládací co nejpečlivěji, položí na ni list 
stanniolu, o něco větší, nežli zrcadlo býti má a srovná jej pak kartáčem, aby 
byl úplně hladký a prostý záhybů. Pak naleje něco rtuti a rozetírá ji vál
cem vlněným, aby všudež pokrývala cín. Po té položí na dvě strany cínové

J  ahn-o v a Kronika práce. Díl IV. 7 3
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folie pravídka skleněná a naleje tolik rtuti, by stála zvýší dvou millimetrů. 
Při této práci jest třeba, aby ležela deska úplně vodorovně. Jest-li zadná 
strana tabule skleněné úplně čista, všoupne se deska zrcadlová pozorně na 
rtuť, jejížto nadbytek po stranách se vytlačuje a do žlábkův odtéká. Pak po
kryje se flanelem a obtíží se závažími, kteráž obnášejí u větších zrcadel ně
kolik centův a ponechává se tak po více dní. Nyní jest zrcadlo sice hotové, 
avšak amalgama jeho drží v sobě ještě nadbytek rtuti. Aby se této zbavila, 
odstraní se závaží a tabule pozvedne se poněkud, čímž částečně rtuť odtéká 
do žlábku na krajích desky pokládací, částečně shromažďuje se na dolejší 
části zrcadla. Pak kloní se zrcadlo ještě více na zvláštním lešení, až stojí 
asi po 10 dnech úplné kolmo. Posléze staví se na jeden roh, jímž odtéká 
poslední nadbytek rtuti. Celá práce trvá po tři neděle, načež teprve zrcadlo 
jest hotovo.

Při pokládání zrcadel doznávají dělníci přečasto zhoubného účinku par 
rtutěných, jemuž později podléhají. Shledalo se, že ženské netrpí tolik vý
pary rtutěnými jako mužští, pročež nalezáme při pokládání zrcadlovém velmi 
často dělnice zaměstnané. Pomýšlelo se zhusta již, aby nahradila se amal
gama rtutěná na zrcadlech látkou neškodnou. V novější době shledalo se, 
že hodí se k účelu tomu nejlépe teniuká vrstva stříbra, jež sráží se z roz
toku chemickým způsobem. Na ten způsob dostává se velmi krásných zrca
del stříbrných, ježto jsou i lacinější, jelikož hotovení jich nevymáhá tak dlou
hého času, jako hotovení zrcadel dle způsobu staršího. Mají-li se taková zr
cadla strojiti, opatří se deska skleněná zvýšeným krajem anebo umístí se ve 
zvláštní skříni, načež poleje se postřibřující kapalinou, aby tato na ní stála 
zvýší jednoho palce. K účelu tomu slouží čpavkem pomíšený roztok dusič
nanu stříbrnatého ve vodě, k němuž přidává se látky odkysličivé, na př. cukru 
mléčného neb hroznového, kyseliny vinné, roztoku silice skořicové neb hře- 
bíčkové v líhu a j. v. Veškeré tyto a podobné látky působí v roztok dusič
nanu stříbrnatého na ten způsob, že odnímají jemu kyslík, vylučujíce kovové 
stříbro, ježto pokrývá pak zrcadlo co lesklá vrstva. S počátku vylučuje se 
stříbro co černá vrstva, jež nabývá za krátko krásného lesku. Zrcadlo takové 
omývá se vřelou vodou překapanou a suší se v teple, načež leští se jemnou 
červení železnou a aksamitem. Výhodné jest, potahuje-li se takové zrcadlo 
pokostem, anebo poměďuje-li se galvanicky. Na 1 métr čtverečný jest třeba 
2,21 gramů stříbra v ceně 0-20 zl. Za mokra lze proměniti v zrcadla i za
křivené desky skleněné a tak hotoví se i zrcadla dutá pro dalekohledy hvěz
dářské. Stříbrná zrcadla počal již r. 1844 Drayton hotoviti, Liebig však vý
robu jejich v té míře zjednodušil a zdokonalil, že hotoví se nyní vedle oby
čejných zrcadel, amalgamou opatřených, ve velikých továrnách.

Stříbro nabylo při hotovení zrcadel v novější době v platině velmi moc
ného soupeře. Zrcadla platinová  mají nad jiná zrcadla znamenité výhody, 
pročež hotoví se nyní zhusta ve Francii. Od obyčejných zrcadel liší se tím, 
že teninká vrstva platiny, jíž způsobuje se zrcadlení, nenalézá se více na zadné 
ploše zrcadla, nýbrž jest umístěna na jeho předné ploše, čímž stávají se zr
cadla tato podobnějšími zrcadlům kovovým. Mají-li se zrcadla tato hotoviti, 
tedy potírá se deska skleněná, kolmo postavená, pomocí štětce smíšeninou 
z chloridu platičitého se silicí lavandulovou a s malou přísadou klejtu a bó- 
ranu olovnatého. Když desky uschly, vypalují se v mufli, čímž pokrývají se 
nad míru lesklou a hladkou vrstvou platiny. Drží-li se zrcadla taková proti 
světlu, tedy jsou průhledná, pročež užívá se jich k zasklívání oken, aby se 
nevidělo dovnitř příbytkův. K hotovení zrcadel platinových může se užiti 
i skla nečistého, sbarveného. Dále není třeba, aby byly tabule skleněné na 
obou stranách broušené, dostačí, jsou-li pouze na té straně úplně hladké, na 
kterou platina se vložiti má, pročež může se užiti k hotovení jich i slabších 
tabulí, čímž stávají se zrcadla platinová lacinějšími jiných druhův zrcadel.
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Též hotoví se někdy i  zrcadla zlatá, než tato mají vedle toho, že jsou velmi 
drahá, i tu vadu, že vidí se v nich každý předmět, ku př. obličej, úplně žlutý.

Skla barevná znají se již od dávných časův. Nález jich byl učiněn zajisté 
za tou příčinou, aby jimi napodobily se přirozené drahokamy. Y dávnověku 
užívalo se hojně šperku, z různobarevného skla zhotoveného. Šperk takový 
vydával se od podvodníků zhusta za pravý, jakž nezřídka dosud ještě se činí. 
Hotoví se obyčejně na ten způsob, že do smíšeniny na sklo bezbarevné přidá 
se něco jistých kysličníkův kovových, ježto slévají se sklem ve hmotu sbar
venou. Nejdůležitější barvy dostávají se následujícími látkami:

Barva modrá (safírová) kysličníkem kobaltovým;
modř blankytná kysličníkem měčfnatým;
barva nachová, fijalová  a karminová dostává se pomocí purpuru Cas- 

siova anebo chlóridu zlatového, též kysličníkem měčfnatým nebo křemičitanem 
manganatým;

barva červená, Imédočervená nebo hnědá způsobuje se kysličníkem že
lezitým ;

barva zelená kysličníkem chrómitým, křemičitanem měčfnatým anebo 
smíšeninou kysličníku kobaltnatého a antimonového s chloridem stříbrnatým;

barvu žlutou dávají kysličník uranitý, chróman olovnatý, jisté slouče
niny stříbrnaté, směs z kysličníku antimonového a olovnatého, saze atd.;

barva černá, šedá atd. dostává se velkým množstvím kysličníku želez
natého, zvláště s přísadou kysličníku měčfnatého, kobaltnatého a burele; nej
krásnější černi nabývá se kysličníkem iriditým.

Obyčejně dostačí velmi skrovné množství (několik setin) těchto látek, 
aby udělila se sklu obecnému určitá barva. Jisté kysličníky barví sklo tou 
měrou silně, že není snadno, aby se docílila jimi barva jasná a průhledná, 
neboť sklo takové vidí se již při skrovné tloušťce neprůzračné a černé; patříť 
sem ku př. kysličník kobaltnatý, kysličník mědičnatý a j. v. Aby se dostalo 
i v případě posléze vzpomenutém skla barevného průhledného, proto hotoví 
se velmi zhusta sklo o dvou vrstvách, z nichž pouze jedna sbarvena; takové 
sklo slově podjímané (franc. Verre plaqué). Dostáváť se na ten způsob, že 
sklář ponoří konec píšťaly, opatřený jistým množstvím skla bílého, do skla 
barveného, načež vyfoukne z tohoto jistý předmět. Tento složen pak ze dvou 
vrstev, z vnitřné bilé a ze vnější sbarvené. Na ten způsob lze na totéž sklo 
vnésti několik vrstev barevných; vybrousí-li se tyto do větší nebo menší 
hloubky, nabývá se ozdob rozličně barvených.

Na užívání skel barvených kysličníky kovovými založena jsou dvě velmi 
důležitá odvětví průmyslu uměleckého, totiž hotovení strojených drahokamů 
a malířství na skle.

S tro je n é  drahokamy (Pierres de Strass) hotoví se ze bezbarevného,
ježto jest sklo olovnaté, jímž obyčejně démant se napodobí. Jméno své má 
toto sklo dle vídeňského zlatníka Strassera, jenž nalezl za panování císařové 
Marie Teresie výrobu tohoto skla ve V ídni; tato látka zvána byla s počátku též 
sklem Mohučským. Přičiní-li se k roztopenému strassu trochy některého 
z výše vzpomenutých kyšličníkův, tedy dostává se skel sbarvených podobně 
topasu, rubinu, safíru, smaragdu, amethystu atd .; vybrousí-li se takové sklo 
podobně, jako se různé drahokamy brousí, tedy nelze pak prvým pohledem 
rozeznati takové výrobky od drahokamů pravých.

Strojení drahokamův ze skla jest uměním velmi starým, jelikož již Pli- 
nius se o něm zmiňuje ve svých spisech. Zdá se, že kolébka tohoto umění 
nalézá se v E gyptě; tuto proslavily se v dávnověku zvláště Théby zbožím ze 
skla barevného, ježto odtud vyváželi Féničané a Karthaginští do Evropy. I ve 
středověku umění toto neustále květlo a se zdokonalovalo. Nalezámeť ve sbír
kách klenotův starobylých nezřídka nepravé, sklem napodobené drahokamy. 
Za času krále Ludvíka XIY. byla ye Francii větší továrna, kteráž hotovila
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pouze nepravý démantový šperk. Y pozdějších dobách proslavilo se i Německo 
hotovením nepravých drahokamů. V době naší hotoví se nejkrásnější šperky 
z nepravých drahokamů v Paříži. Francouzské drahokamy, napodobené sklem, 
jsou tak krásné, že toliko oko velmi zkušeného klenotníka dovede je od draho
kamů přirozených rozeznati. V Čechách hotovily se skleněné drahé kameny 
čili „české kamenv“ již v druhé polovici XVII. věku. Vynikáť v té příčině 
hlavně Turnov, jehožto výrobky do daleké ciziny se vyvážejí. V Turnově ho
toví se též skleněné drahé kameny dle způsobu benátského. Týmž průmyslem 
zabývá se i městečko Steinschonau.

Vzpomenuli jsme již na jiném místě (viz str. 309), že podařilo se ně
kterým učencům, ze jména Ebelmenovi a Gaudinovi ve Francii, hotovení ně
kterých drahokamů, jako spinellu, korundu, smaragdu, chrysolithu a j. v. Tyto 
strojené drahokamy srovnávají se s drahokamy přirozenými netoliko co do barvy, 
lesku a složení chemického, nýbrž zdílejí s těmito i stejný tvar.

Malířství na skle jest mnohem novějšího původu nežli hotovení nepra
vých drahokamů. Původ umění tohoto sluší hledati ve snaze po okrašlování 
chrámův křesťanských v středověku. Největšího rozšíření a zdokonalení došlo 
za rozkvětu stavitelství gotického, později přišlo v zapomenutí a teprv v na
šem věku nastala jemu opět doba příznivější.

S počátku skládaly se obrazy skleněné z malých kousků skla různě sbar- 
veného, ježto pomocí olova se spojovaly, teprve mnohem později nalezeno bylo 
vlastní malířství na skle. Papež Lev III. dal zhotoviti r. 795 takové malby 
na skle pro chrám Lateránský. Ještě v IX. a XI. věku byly malby na skle 
počítány k velikým vzácnostem. K největšímu rozkvětu dospělo toto umění 
v XIII., XIV. a XV. věku, později bylo vždy více zanedbáváno a koncem věku 
XVIII. téměř úplné zaniklo. Velmi krásné, starobylé malby na skle nalézají 
se v chrámu sv. Marka a sv. Žofie v Cařihradě; jsouť velikolepými výtvory 
školy byzantinské.

Obyčejný způsob malířství na skle záleží podstatou svou v tom, že jemný 
prášek ze skel snadno roztopitelných (složených z boraksu, křemene a minia) 
a kysličníky kovovými barvených míchá se se silicí lavandulovou neb terpen- 
týnovou a smíšeniny tyto vnášejí se štětcem na tabuli skleněnou a vpalují se 
horkem mírným, jímž neměkne sklo ještě, do ní trvanlivě. Toto vypalování 
děje se ve zvláštní peci, v níž nalézají se železné mufle; do těchto vnášejí 
se tabule pomalované a spočívají v nich na deskách z pálené hlíny aneb na 
prášku vápenném, aby se neprohýbaly. Žár v peci znenáhla se ztužuje, čímž 
roztápí se snadno roztopitelná barevné sklo a slévá se s povrchem tabule 
skleněné v pevný celek. V peci nalézají se na zkoušku skla sbarvená, ježto 
v různých dobách se vyndávají, aby se posouditi mohlo, jak daleko vypa
lování pokročilo. Jestliže barvy náležitým způsobem se roztopily a s deskou 
skleněnou slily, nechává se pec po několik dní znenáhla vychladnouti. Shle
dávat se zhusta, že po jednom pálení není malba dohotovena. Třeba pak 
obraz přemalovati na místech chybných, k čemuž užívá se velmi snadno roz
topitelných skel, po té vypaluje se po druhé. Ačkoliv zdá se býti tento způ
sob malířství na skle velmi jednoduchým, přece vymáhá neobyčejné píle a 
obratnosti, má-li se malba úplně zdařiti. Stáváť se totiž přečasto, že barvy 
nestejně se rozlévají a že tabule skleněná puká. Po vychladnutí čistí se malby 
na skle vřelou vodou a suší se. Všecky barvy na takových obrazech jsou vy
počteny na světlo procházející a jsou rozděleny po obou stranách skla, stíny 
na straně vnitřně, světlé části na vnější. Větších ploch barevných v obrazech 
takových nabývá se sklem tabulovým, barevným nebo podjímaným.

Musívné malířství na skle záleží v tom, že obraz skládá se z kousků 
barevného skla, ježto spojují se olovem v jediný celek. Má-li býti obraz ta 
kový dokonalý, tedy třeba míti k tomu zřetel, aby jednotlivé kousky skla 
barevného měly právě takový tvar, jak toho různé části obrazu právě vymá
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hají, mimo to nutno, aby jednotlivé části byly dobře vespolek spojeny. Y nej- 
mnozších případech dlužno však ještě jednotlivé podrobnější částky obrazu, 
jako ku př. stíny, obličeje, stromoví, obrazy různé a j. v., do skla vypalo- 
vati. Často obrušují se skla podjímaná a vypalují se pak do nich barvy jiné, 
k čemuž třeba arciť neméně dovedných a zkušených umělcův, jako při obyčej
ném malířství na skle, k němuž užívá se sbarvených, snadno roztopitelných skel. 
Pruhy olověné mají na takových malbách činiti dojem takový, jakoby k jed
notlivým rysům obrazu skutečně náležely. Větší okna malovaná, dle způsobu 
popsaného zhotovená, opírají se ještě z věnčí o železné příčky, ježto jsou ve 
zdi upevněny na ten způsob, aby vyhlížely jako rámce k obrazům náležející. 
Jelikož jsou tabule skleněné na povrchu s jedné nebo s obou stran bezlesklé, 
tedy propouštějí méně světla, čímž stává se, že nejsou příčky železné za okny 
malovanými uvnitř místností zcela zřetelně viditelný.

Aby byly obrazy na skle lacinější, tedy potiskují se desky skleněné po
mocí lisu různými vzorky a tyto teprve do skla se vypalují. Poprvé počal na 
ten způsob hotoviti skleněné obrazy Bidtmann v Linnichu u Cách. Obrazy ta 
kové těšily se na výstavě v Londýně r. 1862 a na druhé výstavě v Paříži ne
malému obdivení. Tabule skleněná, na níž jsou obrazy takové vypáleny, jest 
bud! na téže straně, kde obraz se nalézá a nebo na straně druhé, zvláštní 
povlakou opatřena, kteráž činí, že obraz se neleskne. Jest na bíledni, že ta 
kové skleněné obrazy jsou nemalou ozdobou příbytkův; vynikajíť nad jiné před
měty toho druhu svou neobyčejnou stálostí. Bidtmannova továrna ručí za takové 
obrazy co do stálosti barvy plných 12 let.

Millefiori & petinet. Benátští skláři hotovili ze skla jisté výrobky, jimž dosa- 
váde nemálo obdivujeme se pro jich neobyčejnou krásu a jemnosť u prove
dení. Nejrozšířenější takové výrobky jsou známy jmény: filigran čili petinet, 
millefiori a sklo síťované. Filigran čili petinet jsou skla, v nichž vidí se ne
průzračné, bílé nebo barevné proužky, položené vedle sebe anebo křížem, 
jako ve tkaninách. Millefiori (tisíc květů) jest bezbarevné sklo, v němž nachá
zejí se nejrozmanitější vzorky, květy atd., sestavené z různobarevných nitek 
a hůlek skleněných. Síťované sklo {Vaši a reticelli) obsahuje v sobě malé bu
blinky vzduchu, spořádané v podobě síťovité. Z různého zboží takového hotovily 
se v Benátkách nádoby, těžítka na psaní, koule, držadla na hole a j. v., kte
réžto předměty ještě v naší době zhusta, ač ne vždy věrně se napodobí.

Hotovení předmětův takových založeno jest na některých zvláštních vlast
nostech skla. Tak známo jest, že změkne sklo, prvé nežli se roztopí a podržuje 
syůj původný tvar. Zahřejeme-li rouru skleněnou, tedy změkne a dá se vytá- 
hnouti v rouru ten š í; hůlka šestihranná dá se, když teplem s dostatek změkla, 
vytáhnouti v tenší šestihrannou hůlku. Rozličně sbarvené předměty skleněné 
možná vespolek spojiti v pevný celek, změkly-li teplem dostatečně. Z různě 
sbarvených hůlek a nitek skleněných hotoví se předměty nad míru úhledné; 
překvapujíť nás nemálo střídáním různých barev a vzorkův. Mnohé překrásné 
vzorky na zboží takovém vyhlížejí zcela tak, jakoby štětcem vymalovány byly; 
v skutku jsou ale zhotoveny z různobarevných, uměle vespolek spojených anebo 
i rozmanitě spletených nitek skleněných. V tak zvaném millefiori vidí se ve 
hmotě skelné kvítky, hvězdičky a jiné ozdoby vtroušené, kteréž jgou pouze 
příčné průřezy většího počtu barevných hůlek, ježto byly dle jistého výkresu 
v teple v jediný celek spojeny a po té vytažením s dostatek zmenšeny. Obloží-li 
se ku př. žlutá hůlka skleněná do kola pěti hůlkami modrými, tedy lze pak 
toto v žáru, jímž sklo změkne, v jeden celek spojiti, kterýž dá se vytáhnouti 
v teninkou tyčinku, na jejímžto lomu vidí se výkres, jenž podobá se kvítku 
pomněnky. V obchodě nalezáme zhusta skleněná těžítka na psaní, v nichž spa
třují se velmi pestré a rozmanité výkresy, jež dostaly se podobným způsobem 
z většího počtu hůlek skleněných, různobarevných, tyto pak ponořily se do 
skla bílého, snadněji roztopitelného, jímž spojily se v jeden celek,
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Petinet nebo jlligran  dostává se též z bílých a barvených hůlek skleně
ných, kteréž jsou spojeny sklem bezbarevným v úhledný a pestrý celek. 
Z celku tohoto vyfoukne se válec, načež tento se vytáhne a dokud jest měkký, 
Šroubovité se stočí; po té vsouvnou se do sebe dva takové válce, jež byly ve 
dvou různých směrech točeny a celek tento stlačí se (u skla stužkovaného) 
a nebo dá se mu různými pracemi tvar nejrozmanitější, jaký vzbuzuje v nás 
při zboží benátském toho druhu nemalé podivení. Na obr. 248 vidí se velmi 
rozšířený druh takového skla petinetového. Výrobky ze skla takového bývají 
velmi pestré, ano znají se i takové, jež jsou zhotoveny i ze skla bezbarevného, 
z něhož možná zhotoviti předměty ještě pěknější. Tak znají se předměty skle
něné, v nichž vidí se v bezbarevné hmotě nad míru jemné, síťovité pletivo, kte
réž sestává z bublinek, vzduchem naplněných, jež jsou v řady pravidelné se
staveny. Ačkoliv zdá se býti hotovení okras takových téměř nemožné, přece 
jest výroba zboží tohoto dosti jednoduchá. Mají-li se předměty takové hotoviti, 
tedy postaví se vedlé sebe do dutého válce větší počet hůlek skleněných ze 
skla bezbarevného a tyto spojí se drátem, aby pevně souvisely. Po té nasadí 
se na píšťalu a spojí se v peci ve válec dutý, na povrchu rýhovaný. Tento

válec vytahuje se a otáčí se s dostatek, aby 
rýhy na povrchu jeho staly se podobny závitům 
šroubovým. Dva takové válce, z nichž jeden byl 
točen na právo a druhý na levo, vsouvnou se 
do sebe a spojí se v žáru peci, načež smáčejí 
se do roztopeného skla, aby staly se tlustšími. 
Po té spatřují se všudež, kde dvě rýhy se kři
žují, malé bublinky ve skle, čímž docílí se velmi 
pěkných ozdob, poněvadž bublinky tyto jsou u 
velikém počtu sestaveny v pravidelné řady. 

Velmi úhledné jsou též inkrustace 
né, jaké hotoví se zhusta v českých hutích skel

ných. V předmětech takových vidí se ve skle 
ku př. stříbrné nebo zlaté peníze anebo i jiné 
předměty, mající vzhled kovový. V skutku jsou 
tyto ozdoby zhotoveny z hlíny slabě vypálené 
anebo z porculánu. Tyto předměty vtisknou se do 
bílého skla olovnatého a pokryjí se tenkou vrst
vou skla tak, že jest mezi pokrovem a předmětem 
toliko velmi skrovné množství vzduchu, čímž na
bývají vzhledu stříbra bezlesklého. Jest-li po- 

vlaka skelná žlutá, má předmět hliněný vzhled zlata bezlesklého. Jak lze sobě 
vysvětliti kovový lesk těchto předmětů? K tomu podává nám fysika následu
jící odpovědi: Skleněný povlak dotýká se hliněného předmětu toliko na něko
lika místech a všudež jinde jest od něho oddělen teninkou vrstvou vzduchu, 
na níž vzniká úplný odraz světla, čímž vrstva ta leskne se jako zrcadlo ko
vové. Kapka rosy, visící na drsném listu, třpytí se jako stříbro, což vysvětliti 
lze jedině úplným odrazem světla. Pozorováním podobných úkazů v přírodě 
a napodobením jich učinil se v Čechách nález krásných skleněných inkrustací. 
Tak možná kolikráte při bedlivém pozorování nejobecnějších výjevů přírodných a 
důkladným přemýšlením o věcech takových, dočiniti se nálezův překvapujících. 
Příroda, co nepřekonatelná umělkyně, vybízí nás ustavičně, abychom si úkazův 
jejích všímali; pozorovatele bedlivého odměňuje pak přečasto co nejštědřeji.

Pojednáme na místě tomto ještě o některých druzích skla, kteréž svým 
vzhledem pozorovatele překvapují, pročež zhusta přicházejí v obchodě. Tak 
zvané sklo alabastrové jest bílé, neprůzračné a má krásný lesk. Dostáváť se, 
vlije-li se roztopené sklo křišťálové do vody a přimíchá-li se pak k čerstvému 
sklu, načež vzdělává se smíšena v horku skrovném. Sklo toto neliší se v pod-

Obr. 248. Petinet.
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statě své od porculánu Réaumurova. Sklo achatové dostává se, rozehřejí-li se 
různobarevné kusy skla vespolek, až změknou v hustou kapalinu, načež pro
míchají se a vzdělávají se hned. Sklo ledové jest rozpukané jako tající led. 
Hotovíť se na ten způsob, že žhavý předmět skleněný ponoří se do studené 
vody, načež zahřívá se a pukliny otevrou se foukáním.

Sklo kostěné čili mléčné jest bílé a málo prosvítavé. Nabývá se ho, přiči- 
ní-li se do bílého skla 10—20%  popele z kostí (nebo strojeného síranu bar
natého), a slouží k stínidlům, vázám, stupnicím teploměrův atd. Sklo avantu- 
rinové, jež dělalo se druhdy jen v Benátkách, jeví v hnědé půdě četné, žluté, 
kovolesklé šupinky krystalové (mědi nebo kysličníku mědičnatého). Připravuje 
se nyní i v českých hutích tím způsobem, že roztopí se obyčejné sklo s kyslič
níkem mědičnatým a okujemi železnými, načež chladí se nenáhle. Haematinon 
jest sklo červené, tvrdé a neprůzračné, oblíbené již Římanům^ jež připravuje 
se z křemene, vápna, magnesie pálené, sody, klejtu, okují měděných a železných; 
barva pochází od kysličníku mědičnatého. Vezme-li se na místě části křemene 
kyselina borová, jeví sklo v tmavočervené půdě krásné krystallizace třpytu 
modrého a slově astralit.

Sklo předené hotoví se nyní též velmi často. Sklo, v teple s dostatek 
změklé, nechává se vytáhnouti ve vlákna neobyčejné jemnosti. Vlákna skleně
ná vynikají i nad hedbáví svými překrásným leskem a předčí nad tyto i svou 
lácí. Hotovení vláken skleněných jest nad míru snadné. Konec hůlky skle
něné nebo kusu skla vytáhne se v plameně lampy v nitku, ježto upevní se 
na povrchu pohyblivého bubínku; zahřívá-li se pak sklo v plameně, aby bylo 
dostatečně měkké, tedy dá se snadno nitka z něho upřísti a na bubínek na- 
víjeti. Ačkoliv práce tato jest k prvému pohledu velmi jednoduchá, přece ne
podaří se méně dovednému upřísti takové vlákno, kteréž by srovnávalo se 
ve svých vlastnostech s vlákny rostlinnými nebo živočišnými, neboť sklo na
bývá v každé změně teploty jiných vlastností. Zřídka dostává se vlákna skle
něného, jež by bylo na všech místech stejně tlusté a pružné. Z vláken 
skleněných, různě sbarvených, hotoví se šperky ženské, péra, tkaniva atd., ježto 
jsou oblíbeny pro svůj krásný lesk. Veliké stálosti však takové předměty ne
mají, neboť snadno rozdrobují se v malé kousky, kteréž zhusta i v kůži vni
kají, čímž tuto nepříjemně dráždí. V novější době hotoví ve Francii de 
Brunfaut tak zvanou vlnu skleněnou. Béře k tomu proužky skleněné, kteréž 
v plameně lampy upřádá ve vlákna, ježto na bubínek se navíjejí. Vlna skleněná 
dá se prý kadeři ti jako vlasy, jest dále způsobilá k hotovení vaty, k šití na 
šicím stroji atd. Vlákenka tohoto přediva strojeného jsou neobyčejně jemná; 
položí-li se jich 80 až 160 vedlé sebe, tedy dostane se teprve šířka jednoho 
millimetru. K předení není, jakž s určitostí za to míti můžeme, každý druh 
skla stejně způsobilý; hlavně však záleží na dovednosti a zkušenosti dělníkově, 
má-li se skleněné předivo zdařiti.

Emailly jsou skla neprůzračná nebo průhledná, sbarvená nebo bezba- 
revná, jichž užívá se k hotovení prací vykládaných (mosaik), k povlékání zboží 
hliněného (v. t.) a kovů, jako železa, zlata, stříbra a mědi a k různým jiným 
účelům. Bývajíť složeny z látek podobných jako sklo; nejčastěji drží v sobě 
křemičitan sodnatý, olovnatý a cíničitý, k nimž jest přimíšeno něco cíničitanu 
olovnatého neroztopeného, jímž stává se sklo bilé a neprůhledné jako mléko; 
takové emailly slouží k dělání ciferníků k hodinám, z nich hotoví se též stí
nidla k lampám, stupníky k teploměrům atd. Bílý emaill slouží též k hotovení 
zvláštního druhu skla podjímaného; tak sestávají stínidla na lampách z bez- 
barevného skla olovnatého, opatřeného povlakou bílého emaillu. Emailly barví 
se pomocí týchž látek, kteréž slouží k malování skla; přidáváť se jich však 
o něco více, nežli když běží o hotovení obyčejných druhův skla barevného. 
Emailly, jaké mají sloužiti k hotovení prací vykládaných, nechť jsou s dostatek 
hutné, aby vzdorovaly účinkům po větrnosti. Obdivujeme se právem neobyčejné
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trvanlivosti starobylých emaillů. Emailly obyčejné hotoví se podobně, jako jiné 
druhy bílého nebo barevného skla, kdežto emailly zlaté nebo stříbrné dělají 
se dle způsobu zcela rozdílného. Na povrch skla, jehož má se užiti k dělání 
zlatého nebo stříbrného emaillu, položí se list nejjemnějšího pozlátka nebo 
postříbřítka, načež spojí se za horka zvláštním způsobem se sklem; kovový 
list pokryje se pak ještě teninkou povlakou bezbarevného nebo sbarveného 
skla, čímž docílí se různý odstín v barvě kovu podloženého. Emailly takové 
jsou průhledné nebo neprůhledné, sbarvené nebo bezbarevné, podlé toho, jaké 
sklo k hotovení jich se vzalo. Ačkoliv zdá se býti hotovení emaillů těchto 
prací dosti jednoduchou, přece jest v skutku velmi obtížné, aby docílilo se 
dokonalé spojení všech tří vrstev, jež emaill takový skládají; hlavně dlužno 
míti k tomu zřetel, aby nemohly vzduch a vlhkost k teninkému lístku kovo
vému přistupovati, má-li tento emaill býti trvanlivým.

Emailly byly známy již v dávnověku, neboť zdá se, že nebyly nalezeny 
mnohem později nežli sklo. Zvláštního rozkvětu dočinilo se hotovení emaillů 
v středověku, kdy látkami těmito počalo se ozdobovati různé zboží hliněné 
a zvláště tehdy, kdy počaly z nich hotoviti práce vykládané, jaké zachovaly 
se v plné kráse až po naši dobu v zemích byzantinských. Benátský průmysl 
sklářský proslavil se rovněž i hotovením překrásných emaillů, kteréž rozesí
laly se do krajin dalekých k hotovení obrazňv vykládaných. I přemnohé krásné 
mosaiky římské jsou zhotoveny z benátských emaillů. Teprve papež Sixtus V. 
založil v Éímě velikolepý závod k hotovení prací vykládaných, k čemuž mu 
byl nápomocen proslulý benátský umělec Marcello Provenciali. Později arciť 
i v Benátkách umění toto znenáhla zaniklo, kdežto v Éímě a v Rusku nepře
stalo se pěstovati i v dobách novějších dle pravzoru muranského.

Za naší doby vzkřísilo se v Benátkách starobylé umění toto opět k no
vému životu. Staré způsoby hotovení emaillů byly zde znovu nalezeny, ba 
shledává se, že nové emailly benátské jsou krásnější oněch, jež hotovily se 
tam ve středověku. V Benátkách hotoví se nyní z emaillů též překrásné práce 
vykládané, jež rozesílají se v obchodě již hotové a dají se snadno upevniti na 
zdi a nebo na jiné podložce. Druhdy hotovily se práce takové na místě samém, 
jemuž později měly k ozdobě sloužiti. Umělec zasazoval jednotlivé kousky 
emaillu do omítky a potřeboval zhusta k dohotovení větších obrazův několik 
let. Zásluhu o vzkříšení tohoto umění v Benátkách má Salviati (v. str. 550). 
Zasloužilý muž tento hotoví mosaiky skleněné dle zaslaného obrazu v různých 
velikostech, jakž toho potřeba káže, v cenách poměrně dosti levných.

Hotovení vykládaných prací z emaillů různobarevných vymáhá nemalé 
píle a dovednosti. Obdivujeme se vším právem velikým obrazům vykládaným, 
jaké pokrývají někdy v byzatinských chrámech celé stěny; přece však jsou 
podobné výtvory umělosti lidské zcela tak zhotoveny, jako jemné práce vy
kládané na zboží zlatnickém, ku př. na náušnicích, jehlicích a j. v. Emaillům 
dává se podoba krychlí nebo hranolů čtyřhranných, ježto staví se vedlé sebe na 
zvláštní podložku z cementu, v níž se upevňují. Podle toho, jak jemná má 
býti taková práce, berou se i kousky emaillů různé velikosti. Tak užívá se 
zvláště jemných a drobných kouskův, běží-li o zhotovení jednotlivých odstínův 
v obličeji, kdežto šat sestavuje se z větších a hrubších kouskův emaillu.

Perly skleněné č. benátské (bůsy, šmelc). Z trubic skleněných hotoví 
se drobnější předměty skleněné, jako ku př. skleněné perly. Tyto dělají se 
dosaváde ještě v ohromném množství v několika továrnách na Muraně, kteréž 
druhdy proslavilo se průmyslem sklářským po celém světě. Perly skleněné 
mají největší odbyt v Asii a Africe, kdež jich tamější divocí národové nej
raději co šperku svého užívají.

Na Muraně hotoví se v sedmi rozličných továrnách nejrozmanitější druhy 
perel. Nalezáme tu takové zboží obyčejné, jakož i jemnější i nejjemnější 
druhy, zhotovené z emaillu různě sbarveného, prosvítavého nebo neprůzrač-
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nebo (obyčejně ze skla kostěného). K dělání perel slouží tuto soda z Katanie, 
natron z Egypta, písek z Pulje a četné kovové sloučeniny, jako minium a 
kysličníky k barvení skla. Kůzné odstíny červené docílí se sloučeninami zlata; 
tak spotřebuje jediná továrna na Muraně do roka 10.000 dukátův k barvení 
emaillů.

Pece sklářské jsou vystaveny z ohnivzdorných cihel. Y jedné peci na
lézá se až pět otevřených pánví, v nichž roztápí se sklo pro sprostší druhy 
perel. Jemnější druhy skla roztápějí se v pánvích, jež jsou po jedné ve zvláštní 
peci postaveny, což stává se z příčiny, že netají různé emailly za téže teploty. 
K topení užívá se dřeva bedlivě vysušeného.

Doba, v průběhu kteréž směs na sklo se roztápí, jest závislá jednak 
na složení této směsi, jednak též i na velikosti pánví. Obyčejně trvá roztá
pění skla 12— 18 hodin, a po této době může se začíti se vzděláváním roz- 
topeniny na trubice anebo hůlky skleněné o různé tlouštce. Z rourek a hůlek 
skleněných hotoví se foukáním u stolku sklářského předměty tvaru nejrozma
nitějšího. Se vzděláváním skla postupuje se dotud, pokud nalézá se sklo 
v pánvi; zhusta třeba vzdělati v jisté době 13 i více centů roztopeniny, neboť 
tak veliký bývá obsah jedné pánve. Proto práce nepřestává i v noci. Dělníci 
pracují ve více odděleních, jež v průběhu šesti hodin se vystřídávají. Kaž
dému oddělení velí jeden mistr. Hotovení perel děje se pak následujícím 
způsobem: Do roztopeného skla smočí jeden dělník (Pastonero) konec žhavé 
tyče železné a nabere jím tolik skla najednou, kolik jest k účelu jistému 
třeba. Má-li nabrati více skla, tedy užívá holí tlustších. Když mají se perly 
hotoviti, vyfoukne se sklo poněkud, načež válí se na hladké, bronzové tabuli, 
aby udělila se jemu podoba válcovitá. Běží-li o zhotovení skla podjímaného, 
ponoří se válec do pánve, v níž nalézá se roztopeno sklo barevné a po té 
udílí se předmětu skleněnému mistrem (Scagner) náležitý tvar. Stalo-li se 
tak, tedy dává se válec skleněný opět do peci, aby změkl na povrchu i uvnitř. 
Pak uchopí se mistr druhého konce na válci zvláštními kleštěmi (Conzaura), 
v jejichžto koncích nalézá se něco skla roztopeného, aby lépe k válci se při
lepily. Po té dává mistr kleště jednomu a píšťalu druhému pomocníku do 
rukou, načež tito se rozcházejí s větší nebo menší rychlostí v protivném směru 
podél zvláštních chodeb, čímž vytahuje se válec v trubici podobnou stéblu 
slámy. Dlouhé trubice nebo hůlky skleněné kladou se vedlé sebe na zvláštní 
stůl, kdež nechávají se vychladnout! Pak rozřezává je jiný dělník (Tagliatore) 
na kusy zdélí jednoho métru a tyto nakládají se do zvláštních beden, ježto 
přicházejí pak do jednotlivých závodů, kde hotoví se rozmanité druhy zboží 
skleněného, jako perly, millefiori, petinet a j. v. Hotovení perel samo dělí 
se v sedmero různých prací, kteréž provádějí se ve zvláštních závodech.

Nejprvé roztřidují se trubice dle tloušťky ve svazky, kteroužto práci 
obstarávají dělnice (Cernitrici). Itourky tyto rozřezávají se pak dělníky zvlášt
ními (Tagliatori) v kousky určité délky. K řezání rourek může se užiti i 
zvláštních strojův, než obyčejně provádí se prací ručnou. Dělník vede sobě 
při rozřezávání trubic nejčastěji následujícím způsobem: Nejprvé srovná více 
trubic, aby konce jejich byly v jedné čáře, což docílí tím, že trubice přistrčí 
ke kolmé plechové stěně. Pak položí rourky na ostří pevného nože, aby 
vyčnívaly pouze tak daleko, jak dlouhé kousky býti mají, načež urážejí se tyto 
jiným těžkým nožem. Pak srovnají se opět konce trubic do jedné čáry a v 
práci právě vzpomenuté dále se pokračuje. Stroj tento vyhlíží podobné, jako 
stolice, na které se řezanka řezá. Takové kousky mohou sloužiti co šmelc 
k vyšívání, neboť konce jejich bývají dosti ostré. Pro obyčejné perly dělají 
se kousky delší. Prvé nežli se mohou dále vzdělávati, prosévají se, aby oddě
lily se od nepravidelných kouskův. Tím zabývají se opět jiní dělníci (Sehiza- 
tori). Aby dostaly kousky rourek skleněných podobu perel, tedy dlužno je 
zbaviti nejprvé ostrých krajů, načež uděluje se jim teprve tvar kulovitý. Toho
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docílí se, zahřívají-li se téměř k onomu žáru, jímž sklo se roztápí. Tu dlužno 
pak arciť k tomu míti zřetel, aby perly vespolek se neslepovaly a uvnitř se 
nezacpávaly. Touto prací zabývají se opět jiní dělníci (Tubanti).

Druhdy míchaly se perly s jemným práškem uhelným a vnášely se do 
pánve měděné (Ferraccia) o průměru 30 centim., kteráž zahřívala se v peci 
zvláštní, a pak perlami se míchalo. Prášek uhelný vyplnil otvory perel a za
braňoval tomu, že se nemohly slepovati. Nyní míchají se perly s práškem, 
jenž v ohni se neroztápí. Tento jest smíšenina z hlíny, vápna, sádry, uhle 
a j. v. Zhusta slouží k účelu tomu též jemný, ohnivzdorný písek, jaký nalézá 
se na břehu mořském. Prášek tento anebo písek zavlaží se s prvu vodou, aby 
lépe lnul k otvorům v perlách. Pak hnětou se perly s touto smíšeninou, aby 
otvory jejich dobře se vyplnily a dávají se pak do měděných bubnův, kteréž 
se otáčejí rychle v ohni, až sklo změkne. Ostré hrany zakulacují se takto a 
perly nabývají podoby kulovité. Jsou-li perly hotovy, nechávají se vychladnouti, 
pak zbavují se na sítu písku a otřásají se ještě v pytli, aby vypadal prášek, 
kterýmž jsou otvory jejich zacpány; pak znovu se prosévají. Perly ještě se 
leští, k čemuž slouží otruby pšeničné, s nimiž otřásají se perly v pytli. Aby 
oddělily se perly nepodařené, tedy třídí se před leštěním. K účelu tomu ro- 
zestírají je zvláštní dělníci (Governatori) na stůl poněkud nakloněný a otřá
sají tu jimi; perly kulaté spadávají rychle se stolu do pytlíků, jež jsou na 
krajích jeho zavěšeny, kdežto perly hranaté zůstávají na stole ležeti. Posléze 
dlužno leštěné perly navlékati, což obstarává zvláštní dělnice (Infilzatrice). 
Tato drží v ruce svazek dlouhých jehel se šňůrkami, na něž mají se perly 
navléknouti, srovnaný na způsob vějíře a má před sebou škatuli s perlami, 
do nichž jehly vnořuje, čímž perly se navlékají. Nejjemnější perly navlékají 
se na šňůrky hedbávné, na obyčejné druhy slouží nitě lněné. Arciť dlužno míti 
vždycky k tomu zřetel, aby šňůrky tyto byly s dostatek pevné, jinak by snadno 
tato práce namáhavá na zmar přijiti mohla.

Jak rozsáhlou měrou tento průmysl na Muraně se pěstuje, o tom mů
žeme již z toho nabyti názor, že r. 1846 prodalo se tuto 2,320.000 kilogr. 
takového zboží za 4,700.000 franků. Ročně zhotoví se tuto nyní asi 50.000 
centů skleněných perel.

Mnohé skleněné perly, opatřené na povrchu rovnými plochami (fasettami), 
jaké hotoví se v Čechách, dostávají se na ten způsob, že naplní se měkkým 
sklem kadlub, podobající se kleštím, načež rychle se stlačí, čímž nadbytek 
skla zvláštním otvorem vystupuje. Kadluby takové podobají se poněkud oněm, 
jaké sloužily druhdy k lití kulek olověných. Sklo béře se k účelu tomu z delší 
trubice, jejížto konec zahřívá se do změknutí, podobně jako kus vosku k pe
četění, v plameně lampy, načež dává se do kadlubu, kdež perla z něho se 
vytlačuje.

Nepravé orientalské perly, též duté nebo foukané perly skleněné zvané, 
hotoví se nejdokonaleji ve Francii. Podobajíť se perlám pravým velice svou 
podobou, leskem, barvou a hladkostí. Perly tyto vyfukují se z trubic skleněných 
a naplňují se pak zvláštní essencí perlovou (viz str. 453.).

Vzdělávání skla v plameně dmueliavky. Velmi mnoho uměleckých výrob- 
kův skleněných hotoví se mimo hutě skelné od zvláštních umělcův při stolku 
sklářském. Na stolku tomto nalézá se lampa, do jejíhož plamene vehání se 
měchem silný proud vzduchu, čímž zahne se plamen vodorovně nebo šikmo, 
vybíhaje ve špici, v níž jest nejvíce horký. Dají-li se do tohoto plamene 
rourky nebo tyčinky, jaké dostávají se ze skelných hutí, rozžhaví se a změk
nou znenáhla tou měrou, že může se jim dáti otáčením, ohýbáním, roztaho
váním nebo foukáním každý libovolný tvar. Kdo jedenkráte pozoroval dělníka, 
jak sobě vede při stolku sklářském, zajisté podivil se nemálo veliké zručnosti, 
jakou hotoví tisíceré předměty přerůzných tvarů, kteréž vycházejí z jeho rukou, 
jako by byly plamenem samým vytvořeny. Zdá se k prvému pohledu, že dílo
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sklářovo jest velmi snadné, avšak brzy přesvědčíme se, že k provádění jebo 
jest třeba dlouhé zkušenosti, vytrvalosti, dovednosti a zručnosti. Jelikož na
bývá sklo v plameně všech možných stupiíův měkkosti a tažnosti, proto není 
lhostejno, kdy jme se sklář foukati; třebať, aby volil pravý okamžik, kdy jest 
sklo tak  měkké, jak toho zhotovení každého různého předmětu vymáhá. Kar- 
tesianky, jaké vidíme o výročných trzích u nás v láhvích přeřasto vystupovati 
nebo padati, hotoví se ze skleněných rourek při stolku sklářském. Kde má 
povstati na takovém předmětu noha, ruka nebo roh, tu třeba dotýkati se pla
menem dmuchavky, aby sklo změklo, načež vytvoří se vzpomenuté částky 
předmětu pozorným foukáním. Chybí-li se sklář o málo, změkne-li na př. 
větší nebo menší část skla, anebo dmychá-li buď příliš silně, bud příliš slabě, 
ihned dostává díla nezdařeného, kteréž co nepotřebné zahazuje.

Vypravuje se o jakémsi německém hraběti, jenž pozoroval bedlivě v Itálii 
skláře, kterak foukáním hotoví různé předměty, že zdála se jemu celá ta práce 
tak jednoduchou a snadnou, čímž vzniklo v něm přesvědčení, že zajisté do
vede sám také něco takového. Skutečně počal do skla foukati, čímž obdržel 
předmět podoby hruškovité anebo lahvičku, kteráž nazývá se vlašsky 
při druhém pokusu dostal zase lahvičku, při třetím opět a tak dostával i po 
následujících pokusech k svému nemalému rozhorlení pouze lahvičky, odkudž 
prý odvozuje se způsob mluvení: „udělal fiasco,1* jenž praví tolik, co naše 
průpovědi: „odešel s nepořízenou“.

Jest téměř nemožné, aby čtenář nabyl i při sebe podrobnějším popisu 
úplně jasného ponětí, jak hotoví se různé ozdobné předměty, hračky, stroje 
malé a j. v. pouze foukáním při stolku sklářském. Každý chemik a fysik 
má se vyznati aspoň částečně v takových pracích, aby mohl sobě zhotoviti 
jednodušší stroje, jichž ku svým pracím potřebuje. Z rourek skleněných, z láhví, 
křivuli, jimadel a j. v. skládá sobě pak nejrozmanitější přístroje. Na obr. 249. 
vidíme skláře, kterak hotoví různé části, z nichž skládají se přístroje chemikovy. 
Zahřeje-li se rourka skleněná pozorně v plameně dmuchavky, dá se pak ohnouti 
anebo vytáhnouti; foukne-li se do rourky, na jednom místě změklé, rozšíří 
se v dutinu vejčitou nebo v kouli. Stlačí-li se rourka v takovém místě, tedy 
nahromadí se tu více skla, z něhož dá se pak větší koule vyfouknouti. Křehké 
sklo nabývá v plameně dmuchavky každým dechem jiné podoby, čímž stává 
se pro vědecké badání hmotou nad míru důležitou. Mnohé přírodné výjevy 
byly pozorovány v přístrojích skleněných a mnohá nová objevení novější che
mie nebyla by snad ani možná bývala, kdyby nebylo skla, v teple tvořitebného. 
Jak velikých služeb vykonal védě jediný Liebigův kulový přístroj (obr. 250.), 
foukáním z rourky skleněné zhotovený! Stalť se pro důležitost svou znakem 
stoupencův učení Liebigova.

Vyfoukne-li se z kapky skleněné teninká koule a roztrhne-li se tato 
silnějším foukáním, tedy lítají úlomky její v podobě teninkých mázder ve vzduchu 
a hrají překrásně v barvách duhových. Podobný výjev pozoruje se i na bublinách 
z mydlin. Arciť třeba, má-li se doužkování toto objeviti, aby mělo sklo jistou 
tloušťku a tato nesmí býti všudež stejná, jinak výjev ten ihned zmizí. Proto 
hraje bublina z mydlin dotud v barvách, pokud se fouká; má-li stěna její 
všudež stejnou tloušťku, doužkování přestává. Při bublině skleněné udržuje 
se i po vychladnutí tato hra barev, poněvadž nemá pak na všech místech 
stejnou tloušťku. Druhdy vyhledávaly se nejpěknější z úlomkův takových bu
blin skleněných a přilepovaly se na čalouny, čímž tyto poskytovaly při do
statečném osvětlení zvláště pěkný pohled. Y příbytcích boháčův nalézají se 
zhusta takové drahocenné, třpytící se Čalouny.

Vzděláváni a nslecbfování zboží skleněného. Mnohé předměty dostávají 
se již ve skelné huti v takové podobě, v jaké je nalezáme v obchodě. Mnohdy 
však ušlechťuje se zboží takové ještě malováním, anebo přilepují se k němu 
v plameně dmuchavky různé okrasy, jako emailly, sklenné perly, strojené draho
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Ačkoliv má sklo velmi značnou tvrdosť, tedy 
přece rýpe se křemenem, mnohými drahokamy, 
kalenou ocelí, démantem a t. d. Démant zarývá 
se do skla podobným způsobem, jako nůž do střepu 
hliněného, pročež užívá se jeho k rozřezávání křeh
kého skla do rozmanitých tvarův. Sklářské dé
manty jsou tak zasazeny, aby zdola nalézala se 
hrana ostrá. K řezání skla třeba dosti značné 
zručnosti, zvláště má-li se řezati dle složitějšího, 
křivočarného vzorku. Okrouhlé desky vyřeží se 
snadno, zasadí-li se démant do kružidla anebo 
upevní-li se na soustruhu a přitlačuje-li se démant 

Obr. 250. Liebigfiv kulový přístroj. k otáčející se desce. Drsné a ostré kraje předmě-
tův ze skla vyřezaných obrušují se na brusu. Skle

něné hůlky a rourky dají se snadno na určitém místě přelomiti, jestliže se 
nařezávají dobrým pilníkem. Snadno lze takové předměty na jistém místě 
rozpůliti, jestliže se toto rozpálí a po tc náhle vodou ochladí. Tak rozpůlí se

Obr. 249. Sklář při díle svém.
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kamy a j  v. Ozdobné zboží skleněné spatřuje se zhusta ve skříních sklenářův 
a obchodníkův v nejrozmanitějších tvarech vystaveno. Přečasto šlechtí se před
měty pomocí démantu, nástrojův ocelových, broušením a leptáním. Na ten 
způsob docílí se na skle okrasy, jež by za horka způsobiti se nedaly.
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skleněná rourka, otočí-li se kolem ní nit, kteráž se zapálí, načež dotkne se 
rozpálené misto kapkou vody. Lépe nežli nit hodí se k účelu tomu na konci 
do kruhu zahnutý drát železný, kterýž se rozžhaví, načež stáhne se tak, aby 
ke skleněnému válci dohře přiléhal. Asi za půl minuty odstraní se kroužek že
lezný a horké místo dotkne se vlhkým dřívkem, čímž sklo na tomto místě 
pukne. Velmi zhusta užívá se k půlení skla také zvláště k účelu tomu při
praveného uhle. Tento hotoví se ze smíšeniny uhle bukového a roztoku gummy 
nebo pryskyřice. Ze smíšeniny této tlačí se hůlky. Zapálí-li se hůlka taková, 
doutná znenáhla, až shoří. Na místě, kde se má sklo rozpůliti, udělá se pilní
kem čára, načež přiloží se němu doutnající konec hůlky z uhle, čímž vzniká malá 
puklina. Pak vede se žhavý uhel znenáhla dále oním směrem, ve kterémž 
sklo má se rozpůliti. Práce tato zdaří se již po krátkém cviku a na ten 
způsob může se rozpůliti sklenice velmi snadno, že má podobu pera, vede-li 
se na povrchu jejím v čáře šroubové znenáhla taková žhavá, uhelná tyčinka. 
Jest-li sklo tlustší, nedá se démantem cele proříznouti. Takové sklo máčí se 
střídavě do studené a vřelé vody, čímž prohloubí se zářez tou měrou, že sklo 
dá se pak snadno rozpůliti.

I provrtávání skla provádí se různým způsobem Menší otvory vyvrtávají 
se ve skle nebozezy právě tak dokonale, jako v kovu. Takové otvory dostá
vají se též pomocí rydélka anebo trojhranného, zašpičatělého pilníku a dají 
se pak oblým pilníkem rozšířiti. Vždy, když se sklo provrtává, dlužno zvlažiti 
ono místo silicí terpentýnovou, v níž něco pryskyřice rozpuštěno, aby neodska
kovaly třísky skleněné. Velmi dobře provrtává se sklo, vybrousí-li se otvory 
na soustruhu. Arciť trvá tento způsob vrtání déle. Mají-li se na ten způsob 
otvory ve skle vrtati, užije se na místě nebozezu tupé hůlky měděné, na 
konci kaší ze smyrku a oleje napuštěné, ježto rychle se otáčí; od času k času 
natírá se hůlka tato znovu. Větší otvory dostávají se pomocí kotouče mědě
ného, na hůlce připevněného, jenž kaší smyrkovou se natírá. Také dá se 
k účelu tomu užiti otáčející se rourky kovové, jíž vykrojí se ze skla kotouček. 
Na ten způsob dostávají se ze skla tlustého kotoučky, z nichž brousí se čočky 
pro optické přístroje.

Broušeni shla. Různé předměty, zhotovené ze skla foukáním, litím nebo 
tlačením, šlechtí se přečasto broušením, čímž docílí se na povrchu jejich pro
hloubené výkresy, ozdoby, nápisy a j. v., jež by jiným způsobem nedaly se 
vytvořiti. K broušení užívá se otáčejících se brouskův, desk, kotoučův a hro- 
tův, kteréž otírají samy sklo anebo působí v ně látkou tvrdou, jíž jsou posy
pány. Překrásné skelné zboží české a anglické brousí se obyčejnými dělníky 
pomocí otáčejícího se kotouče. Brusíři nakreslí si na skle pouze tehdy ona 
místa, jedná-li se o okrasy složitější. V Čechách zabývají se broušením skla 
tak zvaní rajinérové, jižto dostávají z velkých hutí skelných surové zboží 
skleněné, jemuž pak šlechtěním dávají neobyčejnou krásu. K broušení slouží 
u nás vodná síla; v Anglii užívají k témuž účelu strojů, jež jsou hnány parou. 
Brusy mají podobu soustruhův. Nalezáť se na nich ležaté vřeteno, na jehož 
volném konci upevňují se různé kotouče k broušení. Kotouče tyto různí se 
velice podlé velikosti, tvaru a hmoty, z níž jsou zhotoveny. Některé dělají 
se z tvrdého pískovce a mají průměr 12—20 centimetrů a tloušťku 1 millime- 
tru. Větší kotouče bývají zhotoveny z plechu železného, menší jsou měděné 
a mají velikosť tolaru nebo půlkrejcaru anebo jsou ještě menší. Čím drobnější 
a jemnější mají býti okrasy, tím menší jsou rozměry kotoučův brousících. Ho- 
toví-li se na skle prohloubené krajinky, erby, nápisy a j. v., tedy užívá se 
často malých kotoučkův ocelových. Dokonalým a umělým broušením nabývá 
zboží skleněné teprve vysoké ceny. Tak byl na světové výstavě v Paříži roku 
1867 vystaven ozdobně broušený skleněný džbán, v ceně 2300 zl.; cena skla,

' z nějž nádoba tato byla zhotovena, zajisté neobnášela ani 2 zlaté.
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Kotouče brousící různí se také velice podlé vlastností kraje svého; tento 
jest plochý, vypuklý anebo prohloubený, též ostrý jako nůž, jak toho právě jistá 
potřeba vymáhá. Když brousí se větší nebo menší plochy, tedy odstraňuje se 
nejprvé hrubší látkou sklo z míst, jež mají býti prohloubena, k čemuž užívá 
se zhusta ostrohranného písku. Předmět na hrubo vybroušený vyhladí se na 
povrchu a leští se posléze, k čemuž slouží kotouče cínové, korkové nebo dře 
věné, kteréžto poslední bývají zhusta plstí potaženy. Plochy na hranolech, 
svícnech skleněných, perlách atd. vybrušují se podobně, jako se brousí dra
hokamy. Neustálým cvikem dočiní se brusíř takové dovednosti, že hotoví před
měty, mající tvar téměř mathematicky přesný. Zručný brusíř pracuje velmi 
rychle. Y době nad míru krátké zhotoví nejvkusnější okrasy, přikládaje různé 
strany předmětu k otáčejícímu se kotouči.

Na barevném skle podjímaném hotoví se světlé okrasy na ten způsob, 
že obrousí se kotoučem hořejší vrstva sbarvená. Jsou-li předměty tyto okrouhlé,

Obr. 251. Broušené nádoby skleněné na výstavě v Londýně r. 1862.

tedy přiloží se k nim plochý kotouček brousící, jímž vybrousí se rovná plocha 
ve skle barevném. Při předmětech, jež jsou na povrchu kulaté, vybrousí se 
přiložením kotouče rovná plocha, čímž objeví se vnitřné bílé sklo; kde toto 
nedostačuje, užívá se menších kotoučkův brousících, jejichžto kraji prohloubené 
okrasy se vybrušují.

Broušení skel optických provádí se dle zvláštního způsobu, nebot třeba 
k účelu tomu vzdělaných a dovedných dělníkův,' jižto znají důkladně zákony 
světla. Hotovení přístrojův optických ze skla neděje se proto nikdy v skelné 
huti, nýbrž v dílnách optikův, jižto sklo upravují na ten způsob, jak toho jistý 
předmět vymáhá.
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Leptání skla a byalograíie. R. 1670 nalezl norimberský umělec Jindřich 
Schwankhardt, že rozežírá se sklo k y s e l i n o u  k a z iv c o v o u  a užil ihned nálezu toho 
k leptání skla.

Kyselina kazivcová (něm. Flusssáure) jest roztokem fluorovodíku, zvláštní 
chemické sloučeniny, ve vodě. Fluorovodík skládá se z plynného, dosud málo 
známého fluoru, jehož účinku není valná většina hmot s to odolati, a z vodíku. 
Nejobyčejnější sloučeniny tohoto prvku v přírodě jsou kazivec (fluorit) a kryolith. 
Prvý nerost jest fluorid vápenatý, kryolith (v. str. 301. a 408.) pak drží v sobě 
hliník, sodík a fluor, jest tedy fluorid hlinito-sodnatý. Scheele pozoroval, že 
vystupuje z kazivce, zahřívá-li se s kyselinou sirkovou, bezbarevný plyn, jenž 
na vzduchu dýmá a sklo velice rozežírá. Gay-Lussac a Thenard připravili 
r. 1808 látku tuto úplně čistou, uživše k její přípravě nádob olověných, jichž 
ještě nyní k témuž účelu se užívá. Prášek kazivce dá se do olověné křivule, 
načež přileje se k němu asi trojnásobné množství kyseliny sirkové; hrdlo kři
vule jest neprodyšně spojeno s rourou olověnou, ledem obklopenou, v níž 
fluorovodík se sráží. Rozkladem kazivce tvoří se síran vápenatý, jenž v křivuli 
zbývá. Kapalný fluorovodík uschovává se v nádobách stříbrných, olověných 
anebo z gutta-perchy.

Čistý fluorovodík jest za obecné teploty plyn bezbarevný, teplem —20 
stupňů mění se v kapalinu, kteráž do vody nalita syčí, jako kdyby se smočilo 
do vody žhavé železo; na vzduchu vydává bílé páry. Fluorovodík, vodou po- 
míšený, slově k y s e l i n a  k a z iv c o v á .  Tato jest nejžíravéjší ze všech kyselin. Silná 
kyselina tato jest velmi nebezpečná. Již kapka způsobuje na kůži puchýř, 
po němž následuje rána, jež velmi obtížně se hojí. Nejpamátnější vlastnost 
její záleží v působení jejím v křemen čili kysličník křemičitý. Vodnaté kyse
lina fluorovodíková rozkládá tuto sloučeninu, čímž vzniká plynný fluorid kře
mičitý a voda; bezvodná sloučenina tato nejeví právě vzpomenutého účinku. 
F l u o r i d  k ř e m i č i t ý  jest plyn bezbarevný, vydávající ve vzduchu vlhkém hustý, 
bílý dým. Pouští-li se do vody, rozkládá se, čímž tvoří se kyselina křemičitá, 
ježto vylučuje se v podobě bílé sraženiny, zároveň vzniká kapalná kyselina 
k r e m ič i t o - f l u o r o v o d í k o v á .  Kyselina křemičitá, jíž na ten způsob se dostává, jest 
velmi čistá a možná jí s úspěchem velikým užiti k dělání dynamitu. Kyselina 
křemičito-fluorovodíková jest ještě žíravější nežli fluorovodík; rozpouštíť v sobě 
i olovo, jež účinku fluorovodíku vzdoruje. Uschováváť se v nádobách z gutta- 
perchy anebo v sudech, dehtem napuštěných a dobře vysmolených. Kyseliny 
křemičitofluorovodikové užívá se nyní dosti hojné. Sloužíť k rozeznávání solí 
sodnatých od draselnatých, neboť způsobuje se pouze v solích posléze vzpo
menutých touto kyselinou sraženina bílá fluorokřemičitanu draselnatého. Toli
kéž slouží na místě kyseliny vinné v barvířství, jakož i k dobývání této kyseliny 
z kyselého vínanu draselnatého (vinného kamene). Poněvadž má chuť příjemné 
kyselou a jinak v těle úplné neškodná jest, může sloužiti na místě kyseliny 
vinné nebo citrónové co přísada do vína, piva, limonád a strojených kyselek. 
Též může se užiti této kyseliny k čistění některých kovů. Kuhlmann užívá 
jí k natírání pórovatých kamenův stavebných, ku př. vápna nebo sádrovce, aby 
ztvrdly. Velmi důležitá jest při přípravě fluorokřemičitanu draselnatého a 
sodnatého, jichž možná užiti na místě boraxu co tavidel. Fluorokřemičitan 
draselnatý slouží při dělání olovnatého skla křišťálového místo boraxu; fluoro
křemičitan sodnatý slouží co přísada do glazury na porculán a jiné druhy zboží 
hliněného. Francouzský továrník Kessler, jenž má největší zásluhu o zavedení 
této kyseliny v průmysl, strojí ji následujícím způsobem u větší míře: Fluorid 
křemičitý, jejž dostává působením kyseliny sirkové ve smíšeninu z křemene 
a kazivce, vevádí do fluorovodíku do té doby, až objevuje se sedlina kyseliny 
křemičité, jež více nemizí. Tak dostává kyselinu, mající hustotu 55 stupňů 
Bauméových; silnější kyselina se nestrojí, poněvadž vydává velmi nepříjemné 
dýmy. Méně čistá kyselina křemičito-fluorovodíková dostává se, vede-li se
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vodná pára přes smíšeninu kazivce a křemene, jež jsou v prášek rozmělněny 
a hlinou spojeny.

Fluorovodík čistý slouží v rozborné chemii k rozpouštění křemičitanů, zvláště 
tehdy, běží-li o vypátrání alkalií v těchto sloučeninách. Nejvíce užívá se však 
k leptání skla, porculánu a kamenů tvrdých, k vyrývání stupnic na teplomě
rech, byretách, pipetách atd. Když má se sklo leptati, tedy užívá se k účelu 
tomu bud plynného fluorovodíku, jímž dostávají se kresby neprůhledné, anebo 
kyseliny vodnaté, jíž způsobují se rytiny hladké, lesklé a méně dobře viditelné. 
Mají-li še docíliti na tabulce skleněné výkresy pomocí fluorovodíku, tedy se 
sklo pečlivě očistí, usuší a zahřeje, pak polévá se pokostem. Tento sestává 
z 1 č. silice terpentýnové a ze 4 č. vosku žlutého. Pokost tento jest dosti 
měkký a nepuká, když uschne; mimo to jest s dostatek průzračný, pročež 
vidí se jím výkres, pod tabulku skleněnou podložený. Jehlou vyrývá se pak 
po samé sklo výkres do povlaky pokostové; třeba míti k tomu zřetel, aby 
odstranil se co nejdokonaleji pokost se všech míst, jež mají býti do skla vy
leptána. Když jest výkres hotov, ostaví se sklo působení fluorovodíku.

Fluorovodík vyvinuje se v truhlíku olověném, v němž nalézá se prášek 
z kazivce, smíšený s dvojnásobnou vahou svojí kyseliny sirkové sehnané. Truh
lík postaví se na místo, kdež mírně se zahřívá a přikryje se pak sklem, na 
němž má se vyleptati výkres V průběhu několika minut jest leptání skla 
ukončeno. Po té zahřeje se tabulka skleněná, aby pokost se roztopil, načež 
oplákne se lihem. Místa výkresu, jež zůstala méně zřetelná, opraví se rytím. 
Když má se sklo leptati kapalnou kyselinou, opatří se zvýšeným krajem a 
poleje se fluorovodíkem, smíšeným s vodou. Kyselina působí ve sklo delší 
nebo kratší dobu podlé toho, jak hluboko do skla výkres vyryti se má. Jest-li 
výkres s dostatek vyleptán, tedy oplákne se sklo vodou a zbaví se pak po
mocí silice terpentýnové půdy chránící.

Kessler užil fluorovodíku a fluoridu draselnatého, sodnatého a ammona
tého k dělání inkoustu, jímž dá se na skle způsobiti písmo bílé a nezrušitelné, 
jehož lze užiti k puncování hustoměrů Na skle obyčejném lze docíliti snadno 
písmo nesmazatelné roztokem fluoridu ammonatého. Roztokem takovým hotoví 
se nápisy na láhve, sklenice, roury a jiné zboží skleněné.

Desk skleněných, leptaných fluorovodíkem, možná užiti k tisku podobně, 
jako rytin v mědi a oceli; tisk sklový slově pak h y a l o g r a f i e . Nález umění 
tohoto učinil již r. 1829 Ilann ve Varšavě; v novější době došla hyalografie 
hlavně přičiněním Auera, ředitele státní tiskárny vídeňské, značného zdoko
nalení. Umění toto záleží v následujícím : Tabule skleněná opatří se půdou 
chránící, jíž dostává se, zahřeje-li s e l  č. kalafuny a 1 č. asfaltu se silicí ter- 
pentýnovou do houšfky syrubu. V této půdě vyryje se výkres tak, aby jím 
sklo bylo obnaženo, načež vyleptá se kapalným fluorovodíkem. Půda chránící od
straní se a pak upevní se tabulka skleněná tmelem (obyčejně smíšeninou z pá
lené sádry s roztokem klihovým) na desce litinové nebo dřevěné, aby při tisku 
nepukala. K tisku hodí se nejlépe lis lithograíický. Otisky, jichž tak se do
stává, jsou sice velmi jemné, nemají však do sebe té krásy, co dobré mědi
rytiny nebo ocelorytiny. Hyalografie nehodí se proto k hotovení dél umělec
kých; velmi dobře může se jí však užiti k tisku map, bankovek atd., při nichž 
záleží více na přesném provedení nežli na kráse.

Vodné sklo jest sklo ve vodě rozpustné; skládáť se buď z křemičitanu 
draselnatého, nebo z křemičitanu sodnatého anebo drží obě tyto soli v sobě 
(vodné sklo míšené neb podvojné). Látku tuto znal již r. 1520 mnich Basilius 
V a'entinus; nazýváť roztok její l i q u o r  s i l i c i s  a vzpomíná, že dá se roztoku 
tohoto užiti k potírání dřeva, čímž toto zkamení; rovněž možná užiti jeho 
k potírání kamenů. Vodní sklo draselnaté dostává se následujícím způsobem: 
V ohnivzdorném kelímku pálí se smíšenina z 15 č. písku nebo prášku kře
menného, 10 č. uhličitanu draselnatého a 4 č, prášku uhelného dotud, až se



Užíváni vodného skla. 593

roztopí. Po vychladnutí dostává se hmoty sklovité, bublinaté a nahnědlé, 
ježto jest křemičitan draselnatý. Kyselinou křemičitou z křemene rozkládá 
se uhličitan draselnatý, kterýžto rozklad urychluje se přísadou uhle, a kyse
lina uhličitá, uvolnivši se, prchá. Křemičitan draselnatý rozpouští se v 5 až 
6 č. vřelé vody, čímž dostává se bezbarvého roztoku, jenž má působení al
kalické. Zavaří-li se roztok tento do houšťky syrubu a potrou-li se jím pak 
pomocí štětce dřevo nebo plátno, tedy vysýchá rychle, zanechávaje povlaku 
sklovitou. Zavaří-li se roztok tento do sucha a pálí-li se po té, dostává se 
hmoty bílé, průsvitavé, sklovité, ježto rozpouští se vřelou vodou.

Přičiní-li se k roztoku skla vodného kyseliny solné nebo sirkové, vylu
čuje se bílá, rosolovitá sraženina kyseliny křemičité (str. 556). Vezme-li se 
k dobývání vodného skla na místě uhličitanu draselnatého soda č. uhličitan 
sodnatý anebo síran sodnatý, sulfát, pomíšený práškem z uhlí dřevěného, do
stává se křemičitanu sodnatého, jenž má podobné vlastnosti jako vodné sklo 
draselnaté.

R. 1820 počal bavorský chemik Fuchs užívati skla rozpustného k natírání 
předmětů snadno spalitelných, aby je ochránil před ohněm. Roztokem vodného 
skla, řidším neb hustějším dle potřeby, natírá se dle návodu tohoto chemika 
papír, plátno, dřevo atd., aby chránily se před ohněm. Působí-li v tyto před
měty oheň, tedy se nezapalují, neboť zabraňuje sklovitý povlak přístup vzdu
chu, k hoření látky spalitelné potřebnému; velmi prudkým ohněm zuhlí se 
látky tyto pouze. Proto natírají se vodným sklem divadelně dekorace, šindelové 
střechy, stěny čalounové a j .  v . ; věci takové trvají déle a mají mimo to i 
pěknější vzhled, neboť průsvitný nátěr dává jim krásný lesk; arciť jsou pak 
takové předměty neohebné a zdražují se velice. V Německu napouštívá se 
dřevo, ustanovené k stavbě divadel a jiných budov veřejných, nejprvé slabým 
roztokem skla vodného, po té, když uschlo, potírá se ještě jednou nebo dva
kráte roztokem silnějším.

Mimo vodné sklo slouží k natírání látek spalitelných, aby se ochránily 
před požárem, ještě velmi mnoho jiných hmot s větším nebo menším prospě
chem. Dle návrhu Gay-Lussacova možná dosíci téhož cíle, napouštějí-li se látky 
takové v roztocích solí ammonatých, v roztoku bóraksu anebo ve smíšenině 
z rovných dílů salmiaku a fosforečnanu ammonatého anebo též ve smíšenině 
ze salmiaku a bóraksu. Fosforečnanu ammonatého není však z různých příčin 
radno užívati; jednak ruší se solí touto barviva a vlákna tkanin, jednak též 
tvoří se rozkladem jejím v žáru kostík, jímž by snadno požár ještě více roz- 
máhati se mohl. Nejlépe hodil by se k účelu tomu bóran ammonatý, kdyby 
nebyla sůl tato příliš drahá.

Povlékají-li se látky spalitelné smíšeninou z 60 gr. kamence, 60 gr. sí
ranu ammonatého a 30 gr. kyseliny bórové, kteréžto látky jsou rozpuštěné 
v jednom litru vody a ku kterémužto roztoku jest ještě přimíšeno 19 gr. klihu 
a 6 gr. škrobového mazu, tedy pozbývají hořlavosti a nedoznávají více škody 
rozmanitým hmyzem. Jsou-li látky takové pak ostaveny účinku deště, tedy 
třeba je od času k času znovu roztokem tímto natírati. Látky bavlněné a 
a jiné namáčejí se pouze do roztoku síranu ammonatého anebo šélanu sod
natého, jakž stává se zhusta v Anglii, čímž docílí se téhož; látky tyto podr- 
žují úplně své původně barvy.

Zachovávání dřeva pomocí roztokův různých solí není nálezem nové doby, 
nýbrž bylo známo již v dávnověku. Stavitelově řečtí a římští napouštěli dřevo 
v roztocích solí, žíravin a solí hlinitých, zejména roztokem kamence, čímž 
učinili dřevo nespalitelné. Ještě v minulém věku napouštělo se ve Švédsku 
a v jiných zemích dřevo za týmž účelem v roztocích kamence, skalice ze
lené a j. v.

Francouzský průmyslník Kuhlmann počal užívati roztoku vodného skla 
k potírání kamenů stavebných snadno zvětrávajících, ku př. sádrovce, k při-
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pevňování nerozpustných barev (ultramarínu a j. v. i na kamenech, skle, kovech, 
pak na papíru a tkaninách. Rozdělá-li se prášek křídový s roztokem vodného 
skla na hustou směs, obdrží se tmel, kterýž na vzduchu velmi rychle tvrdne. 
Smočí-li se pórovatá křída do takového roztoku a ostaví-li se pak působení 
vzduchu, tedy ztvrdne nad míru. Vzduch činí svou kyselinou uhličitou, že 
rozloží se jistý podíl křemičitanu alkalického, čímž vylučuje se něco kyseliny 
křemičité, ježto slučuje se s vápnem na tvrdý křemičitan vápenatý. Tuto 
proměnu měkkých a pórovatých, vápenných kamenův v kameny tvrdé a pevné 
nazval Kuhlmann zkřemeňováním (Silicatisation). V krajinách, kde slouží křída 
nebo pórovatý vápenec výhradně co stavivo, jako na př. ve francouzské kra 
jině Champagne, potírají se takové kameny a stavitelské ozdoby, jakož i sochy, 
z nich zhotovené, roztokem vodného skla, čímž nabývají neobyčejné pevnosti. 
Potře-li se sádra tímto roztokem, nabývá tvrdosti mramoru. Týmž roztokem 
natírají se sochy, stavitelské ozdoby, z kamene vytesané, malby na zdech, 
aby lépe vzdorovaly rušivému účinku vzduchu. Zhusta slouží k natírání ka 
menů také smíšenina z křemičitanu draselnatého a m anganatého; tolikéž při
dává se k roztoku vodného skla strojeného síranu barnatého, jímž dostává 
se nátěru bílého. Aby nevyvinoval se v kamenech, potřených roztoky vo
dného skla, salnytr, anebo aby z nich nevyvětrávala soda, napouštějí se ještě 
v roztocích kyseiiny křemičito-fiuorovodíkové, čímž tvoří se nerozpustný fluoro- 
křemičitan draselnatý; na ten způsob zabraňuje se tvoření salnytru a  zdě 
chrání se před vlhkostí.

Roztoku vodného skla užívá se s prospěchem velikým na místě oleje 
lněného anebo silice terpentýnové k rozdělávání barev nerostných, neboť tyto 
pohlcují kyselinu křemičitou a ztvrdnou po té nad míru. Užije-li se smíšeniny 
vodného skla s těmito barvivý k natírání nebo pomalování dřeva, kamene, 
skla, porculánu nebo kovu, tedy docílí se nátěru velmi pevného, jenž výborně 
snáší působení vzduchu a vody. Nátěr takový jest mimo to i lacinější a není 
zdraví škodlivý, jako nátěr olejny. Roztoku vodného skla užívá se s neoby
čejným úspěchem k upevňování maleb na omítce, na dekoracích divadelných 
a j. v. Křemičitan alkalický slučuje se se součástkami malty a kamenů a upev
ňuje barvivo nerostné nad míru stále. Tento nový způsob malby obdržel 
jméno s te re o c h rÓ 7 i í ie .  Mají-li se takto zdi malovati, zhotoví se na nich bílením 
nejprvé půda nebo podklad z běloby cinkové nebo barytové. Na tuto vlhkou 
vnášejí se práškovité barvy nerostné. Vodné sklo nenatírá se pak štětcem, 
jelikož by snadno práškovité barvy setříti se mohly, nýbrž malba hotová po
střikuje se roztokem vodného skla dotud, až toto tvoří úplně souvislou povlaku. 
Malby, na ten způsob provedené, vynikají neobyčejnou krásou a stálostí. Na 
skle lze docíliti na ten způsob velmi úhledné, poloprůhledné malby, aniž by 
bylo třeba je  do skla vpalovati. Roztoků takových užívá se také k malování 
papíru, tkanin, k tisku papíru a látek bavlněných. Tkaniny, na nichž jsou 
roztoky takovými jisté vzorky vytištěny, mohou se práti a mydliti, aniž by 
z nich barva pustila.

Vodné sklo hodí se také výborně k slepování třepů skleněných nebo 
porculánových, pročež zasluhuje jména nerostného klihu plnou měrou. Také 
slouží velmi často co přísada do mýdel, jež šlovou křemičitá (Silicatseife); 
též užívá se jeho ku praní, v tiskařství tkanin atd.

Roztoky vodného skla hotoví se nyní obyčejně na ten způsob, že zahřívá 
se prášek křemenný s roztokem žíravého drasla v uzavřených kotlích za tlaku 
několika atmosfér. Křemičitan draselnatý nalézá se v obchodě v podobě roz
toku o hustotě 35° Bauméových. Křemičitan sodnatý zná se v obchodě v kuších 
průsvitných, žluté barvy jantarové.
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*íra jest prvek od nejdávnějších časů známý; příroda poskytuje nám ji 
na mnohých místech a ve veliké hojnosti, s a m o r o s t lo u ,  s a m o r o d n o u , t. j. 
neslouženou a čistou. Bud vyskytuje se v podobě prášku pomíšeného 
hlinou, nebo v beztvárných kuších nažloutlých, nebo v jehlancích prů 
zračných barvy žluté, poněkud nazelenalé. Nejbojnější jest v krajinách 

sopečných a dopravuje se nám stále ještě činností sopečnou z neznámých 
hlubin na povrch země. Smrduté výpary jícnů sopek a menších dymníků či 
solfatar skládají se u veliké části ze zvláštní plynné sloučeniny síry, s i r o v o d í k u .  

Setkává-li se tento vycházeje k povrchu s dostatečným horkem a vzduchem, 
spaluje se zúplna ve vodu a dusivou k y s e l i n u  s i ř i č i t o u , kteráž vychází do 
vzduchu nebo účinkuje v okolní horniny (vápenec mění v sádrovec, živec 
v kamenečník a t. d.). Jakmile však nedostává se vzduchu, spaluje se hlavně 
jen hořlavější vodík plynu a síra vylučuje se v parách, z nichž osazují se 
v místech chladnějších na stěnách jícnů a solfatar nebo v řídkém kamení 
sopečném kůry nebo zřetelné hráně. V některých sopkách Mexických jest
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výtěžek této klopotné práce podzemské dosud s úplnou potřebu tamější, 
v Evropě však nepostačoval by nikterak a béře se ze zásob starodávných, 
uložených v dutinách a rozsedlinách trachytu, křemene, sádrovce a slinu. Ode 
dávna slyne nepřebranými zásobami síry ostrov Sicílie, kterýž nyní jest nej
přednějším dodavatelem nesmírných zpoust síry, jichž potřebuje průmysl 
novověký. Značné zásoby síry jsou též uloženy v Neapolsku, v Romagni, na 
ostrovech Liparských a Iónských, na ostrově Islandě, v Tripolisu a v horách 
Kordillerských v Americe jižné. Nejčelnějším odběratelem síry Sicilské, kteréž 
vyvezeno r. 1860 2 1/2 mill. centů a r. 1873 již 5 mill. centů, jest Anglie, 
mající v ní surovinu nejpřednější, bez níž nemůže se naprosto obejiti ohromný 
průmysl její. Jaké důležitosti nabyla v příčině této síra, osvědčilo se přejasně, 
když král Neapolský v odůvodněné péči o finance své uvalil r. 1840 tak 
značné clo na vývoz síry, že centu přiskočilo ze 3 zl na 10 zl. Ztráta prů
myslu anglického, způsobená touto šetrností královskou, obnášela denne 10.000 zl. 
Nastal tudíž rázem po vší Anglii ruch neobyčejný, rojily se meetingy a pe
tice k parlamentu, vláda pak měla věc za tak důležitou, že bez meškání 
vypravila lodstvo k Neapoli a vyhrožovala přímo válkou, nebude-li clo okamžitě 
zrušeno. Tato anglická výprava, známá jmenem války sírové, ukončila se dne 
21. července 1840 smlouvou, kterouž vzalo clo zase za své Avšak napomenutí 
vážné, jehož dostalo se tím Angličanům, neminulo se s účinkem a nechtějíce 
žiti z milosti toho, kdo právě drží Sicilii, jali se přihlížeti k domácím pra
menům síry, z jakýchž dobývá se jí v Čechách již po 3 12 století a ve Francii 
od časů veliké revoluce.

Z  pramenů sirnatých, v nichž jest obsažen sirovodík, vylučuje se půso
bením vzduchu jemný prášek síry lázeňské (ku př. v Cáchách, Lubíně aŠklu 
u Lvova, Teplicích Trenčanských, Napajedlích, Čejči, Losině).

Rakousko má znamenité ložisko síry, na němž doluje se již déle 400 let, 
u Swoszovice a Carkovy v Haliči. V hlinitém slinu rozkládají se tam tři flece 
či plástve síry od severu k jihu na 4.000 sáhů a od východu k západu na 
1.600 sáhů. Dobýváním zaměstnává se 426 dělníků a čistěním 43 dělníci, 
kteří vyrábějí do roka 16.586 centů síry. Měřítko Sicilské ovšem nehodilo 
by se sem. Jiné, již přebrané ložisko síry (hnědé) bývalo v Radoboji v Chor
vatsku v uhlí hnědém. U Kalinky na Slovensku nachází se síra v trachytu 
a dioritu, ve Sklené u Šťávnice v slojích křemencových. Síronosný útvar sopečný 
jest též v Sedmihradsku, v krajině Šikulů, u Kilimanu aBůdosu. Y Čechách nalezla 
se síra v hnědém uhlí u Chomňtova. Mnohem častěji vyskytuje se však síra slou
čená s kovy v rudách, jež známe jmény kyzy, leštěnce a blejna a vylučuje se 
z nich některými rozklady, zvláště v horku. Zejména sirníky železa, kyzy zelezné 
(pyrit, markasit, kyz magnetový), vyskytují se u veliké hojnosti a téměř v každé 
zemi. Tvoří žíly nebo prameny v horninách, nebo provázejí rudy jiných kovů, 
nebo pronikají samu horninu (toho druhu jsou břidlice vitriolové a kame
nečné). Někdy nacházejí se též v podobě zkamenělých kmenů dřevěných, lastur 
atd. Angličané dovážejí kyzy v náramném množství ze Španělska, Portugalska 
a Norska (r. 1862 2 mill. centů, r. 1872 lO 1/̂  mill- centu) I v jiných zemích 
všímají si tohoto domácího pramene síry vždy více. V Čechách jest pamá
tné ložisko kyzu železného u Lukavic blíže Chrudimi, na němž doluje se již 
nejméně od r. 1630; výtěžek obnáší do roka 33.900 centů. Týž kyz vyskytuje 
se hojně na ložiskách uhlí hnědého v severných Čechách a v břidlici vitrio
lové okolí Plzeňského, a jest základem starožitného průmyslu dosud vele
důležitého: dobývání síry, skalice zelené, kamence, kyseliny sírové české a 
anglické a t. d. Podobné sloučeniny jsou sirníky mědi (leštěnec měděný č. 
chalkosin, kyz měděný č. chalkopyrit, kyz pestrý č. Bornit, leštěnec plavý 
č. tetraedrit, Bournonit), olova (leštěnec olověný č. galenit), činku (blejno cin
kové č. sfalerit), antimonu (ruda antimonová č. antimonit), rtuti (rumělka) atd.

Neméně hojně vyskytuje se síra sloučená s kyslíkem v solích kyseliny
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sírové, síranech, z nichž jsou rozšířenými nerosty síran vápenatý (sádrovec
a anhydrit), síran barnatý (baryt), síran strontnatý (célestin), síran hořečnatý 
(Kieserit, sůl hořká), síran hlinito-draselnatý (kamenečník), cinečnatý, želez
natý a mědnatý (skalice bílá, zelená a modrá), ve vodách pak léčivých nachá
zejí se síran hořečnatý (sůl hořká) a sodnatý (sůl Glauberova).

Z ornice přichází síra do rostlin, v nichž jest jí někdy hojně obsaženo. 
Zejména drží ji v sobě rostliny, vyznačující se zvláštní pronikavou vůní nebo 
chutí, jako hořčice, česnek, cibule, křen, ředkev, kolník, řeřicha, lžičník a 
perská rostlina čertovo lejno (Assa foetida, obr. 253.). Oleje rostlin křížokvětých,
zvláště olej řepkový, drží vždy síru a různí se tím od oleje lněného, makového,
ořechového atd. Vaří-li se olej takový se žíravým louhem, černí se tímto 
papírek, smočený prvé do roztoku cukru olověného. Tolikéž nachází se v kvě- 
tech lípových, bezových a oranžových. Též některé rostliny mořské, poskytující 
surovou sodu, řečenou kelp a várek, drží v sobě značné množství síry. Rostli
nami přichází do těl zvířecích a jest zejména součástkou předůležitých slouče
nin bílkovitých, staviva to vejce, krve a svalů, jakož i rozličných útvarů 
rohových, zvláště vlasů a vlny. Mimo to nachází se v plících telecích, hlemý
ždi zahradním atd. V těle našem obnáší množství síry asi 110 grammů a 
čítáme-li obyvatelstva čech 5 millionů, drží v sobě 550.000 kilogrammů síry.

Dobývaní síry děje se hlavně čistěním síry
samorostlé,, nebo vylučuje se z kyzů.

Síra samorostlé nachází se mezi sádrovcem 
a vápencem a jest jimi veskrz prostoupena. Nazývá 
se rudou simou  a těží se způsobem ponejvíc jedno
duchým a nedokonalým. V Sicilii ženou se k ložisku 
síry štoly silně nakloněné, jež jdou po směru sklonu 
žil sirných a rozvětvují se zvláště v místech, kde 
jest síry mnoho a těží se snadno. Vznikají takto 
labyrinty podzemské nejrozmanitější podoby. Hor
níci (picconieri) vytloukají rudy sirné ze žil těžkými 
kladivy a jenom v nejtvrdším vápenci přibírá se 
na pomoc prach střelný. Každému horníku jest 
přiděleno více hochů 8— lOletých (manuali), kteří 
odnášejí rudy sirné na ramenou nebo na zádech 
a nasýpají je nahore v hromadu, kterouž měří a 
přijímají úřadníci. Toliko v dolech, dospěvších 
hloub než 100 metrů, kde doprava taková byla by 
s ujmou zdraví a zdražila by se příliš, užívají kol
mých šachet o parostrojích.

Rudy sirné drží přimíšeniny zemité, jichž 
zbavují se téměř vždy tím způsobem, že roztápějí 
se. Tepla k tomu potřebného nabývá se tím, že obětuje se čásť síry ( l/2—*/5) 
za topivo. Nedostatek paliva na Sicilii nepřipouští jiného způsobu, ač naplňuje 
se takto vzduch dusivou kyselinou siřičitou na ujmu okolního obyvatelstva 
i rostlinstva. Dříve pracovalo se v kalkarelldch úpravy velmi hrubé. Vykopaly 
se totiž okrouhlé jámy průměru 2 5 metru a hloubky 4 decimetrů a prostřed 
jich narovnal horník rudy sirné ve vysokou hromadu, kterouž zapálil. Kapalná 
síra sbírala se při stěně jámy, vybírala se a lila se do podoby chlebů. Toto či
stění síry samorostlé nevymáhalo sice značného nákladu, ale poskytovalo jen 
asi třetinu síry z rud. Od r. 1850 děje se dobývání síry u větší míře a doko
naleji v kalkaronech. Jsou to veliké jámy okrouhlé, na průřezu polokruhové, jež
mají průměr 10 metrů a hloubku 2 5 metru. Vnitřek jich jest vyzděn a zeď 
pokryta hladkou vrstvou sádry, kterouž neproniká síra. Obyčejně nacházejí se 
kalkarony na stráních, dno jich má ke zpodu silný spád a v nejhlubším místě 
nachází se otvor. Dno kalkaronu pokrývá se drobnými rudami vypálenými, na
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něž kladou se hrubé kusy rudy. Na tyto hromadí se pak ruda pravidelně 
tím způsobem, že nacházejí se drobnější kusy hlavně v obvodu hromady. 
Zpodní otvor obklopuje se zároveň klenutím z velikých balvanů rudy, chudých 
sirou. Jakmile naplnila se jáma, nasýpají se rudy ještě týmž způsobem nad 
ní v podobě kužele zkomoleného a hledí se k tomu, aby vznikly dymníky 
pro zachování tahu vzduchu. Celá hromada pokrývá se nejdrobnějším práškem 
rudným a na vrchu práškem rud vypálených. Konečně zavírá se otvor tenkou 
zdí sádrovou, v níž jsou díry, uzavřené zátkami hliněnými, do dymníků házejí 
se hořící víchy slaměné, napuštěné sirou, načež zavírají se všecky díry. Po 
8—9 dnech vyrážejí páry z pokrovu hromady a poblíž dymníkův usazuje se 
z par tenký nálet síry. Zároveň rozehřívá se zídka otvoru zpodního vždy 
víc, až řeřaví. Otevře-li se některá z děr v zídce, vidí se jí, jest-li již ve zpodu 
peci dosti roztopené síry (olio). Jest-li tomu tak, propichují slévači (arditori) 
zpod zídky sádrové končitými pruty železnými a chytají síru, vytékající v po
době husté, černé kapaliny, do vlhkých kadlubů z topolového dříví, jež mají
tvar zkomolených jehlanů. Nabývá se tu síry v chlebích o 50—60 kilogram- 
mech (balatě), jež přicházejí do obchodu. Obyčejně děje se vypouštění síry
2—3krát denně. Trvání výpalu spravuje se velikostí kalkarony, hustotou 
rudy a teplotou vzduchu; nejdéle trvá pálení rudy husté za studená a deště, 
v největších pecech 80—90 dní.

Kde jsou rudy bohaté, snadno rozmělnitelné, roztápějí se v otevřených 
kotlích litinových horkem levným, poněvadž síra i'Oztopená při 160° houstne 
a nevylučují se z ní pak nečistoty měrou žádoucí. Jakmile ssadily se nečistoty 
ke dnu nebo sebraly se s vrchu, vybírá se čistá síra do vlhkých kadlubů 
dřevěných. Oharky a kusy rudy překapují se v solfataře Puzzuolské ze džbánů 
hliněných (obr. 254.). 12—16 těchto stojí v peci dlouhé, otvory jich zavírají

se víky cc a zobany aa vedou do jima-
del B  vně peci. Mezery mezi džbány vy
plněny jsou dřívím, jež zapaluje se. Hor
kem roztápí se síra, vypařuje se a sráží 
se v jimadlech na počátku pevná. Trvá-li
překapování déle, roztápí se sražená síra
a vytéká do přistavených kbelíků s vo
dou e.

Způsoby popsanými nabývá se síry 
syr, držící do 8— 10% přimíšenin ze

mitých.
Dobývání síry kyzů jest staro

bylým odvětvím českého hutnictví. Při
pomíná se na Horách Kutných a v Plzeňsku již r. 1526 a zachovalo se do
časů našich, jsouc ovšem podrobeno velikým proměnám tržiště světového. Po
kud byla sicilská síra zdražena velikou láží, provozovalo se čile a výtěžek 
obnášel r. 1855 22.294 centů celných. Jakmile však spadlo stříbru, jevila se
soutěž síry sicilské tak citelně, že r. 1872 vytěžilo se v Čechách jen 3.225
centů síry. V největší rozsáhlosti provozuje se toto dobývání síry v hutích 
Starckovských (r. 1833—72 celkem 242.726‘/2 centu síry). Nad hnědým uhlím 
u Falknova nacházejí se totiž v měkkém lupku velmi čisté a bohaté kyzy,
z nichž vyrábí se síra v Altsattlu (obr. 255), Horní a Dolní Lipnici. Zásoby
kyzu jsou však téměř již přebrány a dobývání síry děje se jenom ještě proto,
aby se nabylo oharků, z nichž vyrábí se skalice zelená. Z týchž důvodů 
přestalo starožitné dobývání síry v Lukavicích u Chrudimi.

Kyz jest sloučenina 1 atomu železa s 2 atomy síry (sirník železičitý), 
držící ve stu 46 67 železa a 53 33 síry. Prudkým žárem vypuzuje se z něho 
polovice síry a ve zbytku nachází se sirník železnatý, kterýž roztápí se a

Obr. 254.
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poškozuje značně nádoby. Obyčejně pálí se kyz horkem as 500°, kterýmž 
poskytuje jen as l/3vší síry, ale nádoby trvají mnohem déle. Pálení kyzu 
děje se v kuželovitých retortách z ohnivzdorné hlíny, kteráž smíchá se do 
polovice s prachem pálené hlíny. Retorty suší se na vzduchu, vypalují se 
jak možná silně a kladou se do peci galejné ve 3—4 řadách nad sebou, 
majíce spád k užšímu konci. Vyšši a širší otvor, jímž nakládá se kyz, uzavírá 
se železným dýnkem a zamaže se hlinou. Užší otvor zpodný ústí se pod vodou 
do kadeček z litiny nebo železa, na něž dává se olověné víko, mající nevelkou 
díru, aby ucházely páry. Do každé retorty klade se as 60 liber kyzu. Oheň 
dává se s počátku slabý, načež posiluje se. Síra proměňuje se v páry a sbírá 
se v kadečkách, kapajíc do vody. Dílo trvá 4 —8 hodin a jakmile končí se 
(ustává síra kapati), umenší se horko, odkrývají se dýnka, vyhrabou se oharky 
a naplňuje se retorta znova kyzy. Kadečky otvírají se dvakrát denně a vy
bírá se z nich síra nakapaná. Způsobem tím lze retorty denně šestkrát na-

Obr. 255. Zámek, liutč sírnó a vilriolovc v Starém Sedle (Altáattlu) nad Ohří.

plniti a 90 centů kyzu vzdělati. Obdrží se 10—13°/0 syrové kapané
č. šedivé, kteráž má barvu šedozelenou a zhusta tvar krapníkovitý.

Kyzy měděné, jež drží až 35°/0 síry, praží se, aby mohlo se z nich dobývati 
mědi, bud v hromadách (na Harcu) nebo ve zvláštních pecech, k nimž jsou 
připojeny hustírny (v Můhlbachu v Solnohradsku). Vylučuje se tu síra, kteráž 
vytéká z hromad nebo sbírá se v hustírnách (3—4%), ostatek však spaluje se.

Skrovnější výtěžek poskytují některé jiné způsoby výroby síry. Ka
menné uhlí držívá průměrem as l°/0 síry v podobě kyzu. Připravuje-li se 
z něho svítiplyn, vchází síra do tohoto a majíc účinky velmi nevítané, ubírá 
se mu směsí z kysličníku železitého a těl pórovatých, směsí 
v níž pak hromadí se do 40%- Z této směsi nabývá se síry překapováním, 
nebo praží se a poskytuje kyselinu siřičitou k dobývání anglické kyseliny sir
kové. Jediné plynárny Londýnské potřebují ročně tolik uhlí, že by mohlo 
poskytnouti 200.000 centů síry čili 612.500 centů kyseliny sírové. Čítáme-li
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roční výtěžek uhelen českých na 50 milí. centů, máme hned as '/i mih- centu 
síry, jež ovšem přichází téměř úplně na zmar. Dobývání síry ze zbytků fabri- 
kace sody líčeno již na str. 407. Podobným způsobem nabývá se síry z rostlin 
mořských při dobývání iódu.

Síra syrová, nechť již připravena tím či oním způsobem, drží v sobě 
přimíšeniny zemité a uhelnaté, písek, selén a arsen, pročež nehodí se k mno
hým účelům. Raffinuje č. čistí se (sicilská hlavně ve Francii poblíž Marseillu) 
překapováním, čímž nabývá též tvarů v obchodě obvyklých. Francouzský pří
stroj k tomu vidíme v obr. 256. Nad ohněm jest zazděn litinový kotel nebo 
válec čr (často dva takové válce), do něhož vejde se 300 kilogrammů síry. 
Horký kouř odvádí se pod kotel M, načež uchází komínem TT. V kotli M  
roztápí se as 800 kilogrammů síry, zbavuje se vody, drobnější nečistoty sbírají 
se s vrchu a těžší padají ke dnu. Otevře-li se kohoutek, pouští se as 150 
litrů síry roztopené trubkou b do G. Tam mění se v páry, jež podnášejí 
se sopouchem D  do klenuté hustírny Tato jest vyzděna z cihel a má 
obsah as 80 metrů krychlových. Vzduch teplem silně napnutý uchází plechovou 
klapkou s, jež drží se protiváhou téměř v rovnováze, aby se neporouchaly

zdi tlakem vzduchu. Práce trvá 
8 h o d in jso u -li  dva válce, na
plňují se střídavě po 4 hodinách 
a překapuje se ve 24 hodinách 
1.800 kilogrammů síry syrové. 
Vyhřívá se takto hustírna tou 
měrou, že sbírá se na dně ka
palná síra 8. Dostoupila-li vr
stva této výšky 12 — 18 centi
metrů, pouští se kohoutkem o 
do zahřátého kotle a vybírá se 
z něho do dřevěných kadlubů a 
(obr. 257.), zavřených pístem a 

stojících ve vodě. Vy
chladlé roubíky čili 
c síry vystrkují 
se pístem a dochla- 
zují se na stojanu 
vedlé uchystaném. 
Jsou za čerstva polo- 
prosvítavé, měkké a 
ohebné, barvy až po
morančové , nená
hle však tvrdnou, po
zbývají prosvítavosti 
a nabývají světlejší 
barvy vůbec známé.

Chladí-li se páry sirné náhle, ztužují se v podobě jemného kyprého 
prášku, pěkně žlutého, kterýž slově květem sírovým (Flores sulphuris) a skládá 
se z drobounkých krystalů síry. Nabývá se ho v témž přístroji, jako síry 
roubíkové, na počátku práce, ale taje záhy. Aby zachoval se při svém tvaru, 
překapuje se ve 24 hodinách jen dvakrát po 150 kgr. síry syrové a tu ne- 
vyhřívá se hustírna nikdy do teploty 110°, kterouž taje síra. Tím vysvětluje 
se vyšší cena květu sirného, neboť vyrábí se ve 24 hodinách šestinásobné 
množství síry roubíkové. Květ sírový zapaluje se snadněji a míchá se lépe 
s pevnými těly nebo kapalinami, ale není tak čistý jako síra roubíková, čásť 
síry spaluje se překapováním, a kyselina siřičitá pohlcuje se květem, měníc 
se nenáhle v kyselinu sirkovou. Tím vysvětluje se nesnesitelná kyselosť čer

Obr. 256. Obr. 267.
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stvého květu sirného, pročež vypírá se v lékárnách vřelou vodou. Kde jde
0 síru čistou, dává se tudíž přednost síře roubíkové, byť i bylo nutno, aby 
rozmělnila se prvé, ano nezřídka prodává se takováto síra rozemletá za květ 
sirný, čehož ovšem nelze pokládati za podvod.

Síra z kyzů vymáhá čistění důkladnějšího, poněvadž bývá v ní vždy 
arsen. Překapuje se z křivulí litinových a zhušťuje se v železných jímadlech. 
Vedou-li se páry sirné prvé hustírnou právě tak chlazenou, aby nesrážela se 
ještě síra, vylučuje se tam u většině pevný sirník arsenu, řečený auripigment 
Č. operment.

Síra objevuje se nám však ještě v jiných tvarech, v nichž má vlastnosti 
na mnoze dosti rozdílné. Zahříváme-li obecnou síru, taje v kapalinu medovou, 
kteráž teplotou vyšší houstne, barvíc se temněji, a poskytuje ochlazením dlouhé, 
tenké hranoly barvy jantarové, jež mění se záhy v obecnou síru, jak již svrchu 
povědíno. Zahříváme-li roztopenou síru do 230° a nalijeme-li ji po té do 
vody studené, nabýváme síry sklovité, velmi pružné a měkké, barvy krásně 
jacintové. Stlačí-li se s penízem v lisu, poskytuje pěkný otisk, kterýž tvrdne 
v několika dnech, zachovávaje svou barvu. Z jater sirkových (viz níže) konečně 
vylučuje se síra kyselinami v podobě mléka sirného (Lac sulphuris), přejem- 
ného to prášku bílého, skládajícího se z maličkých kuliček.

Užívání síry jest velice rozsáhlé a přerozmanité. Jak známo, smáčejí 
se do roztopené síry nitě nebo hrubé plátno, aby se nabylo sirek druhdy tak 
zvaných; podobným způsobem napouštějí se jí sprosté sirky naše škrtací. 
Dále jest podstatnou součástkou prachu střelného a směsic ohněstrojeckých. 
Poněvadž roztápí se snadno a jest do 140° řídká, chladnouc pak roztahuje 
se, hodí se zvláště k odlitkům, ku př. penízů pamětných. Skoby železné za
lévají se v kamenech roztopenou sirou (syrovou). Hojně používá se jí do 
tmelů, zvláště k spojování trub železných, plátův u kotlů párných a t. d . ; 
míchá se ku př. 100 č. pilin železných se 3, 5, 10 nebo 20 č. květu sirného,
3—5 č salmiaku a vodou. Míchá-li se roztopená síra s nejjemnějším práškem 
skleněným nebo křemenným, slově zeiodelit. Desky z tohoto ulité jsou nažloutlé, 
náramně tvrdé, leštitelné a hodí se k nádržím a rozmanitým nádobám na 
sloučeniny kyselé nebo žíravé, jimiž porušují se zdi cihelné, pískovcové i de 
sky olověné. Táž smíšenina poskytuje sochy a ozdoby stavitelské, s přísadou 
barviv i knoflíky k holím a podobné věci. Roztokem síry v oleji lněném po
tírají se snímky sádrové nebo kameny stavebné, aby trvaly déle na vzduchu. 
Kaučuk a gutta-perča valkanizají se sirou, o čem pojednáme v díle V. Síra 
slučuje se snadno s kovy a některé ze sloučenin těchto vyznačují se krásnými 
barvami, ku př. rumělka obecná, zlato muzívné, rumělka antimonová a kermes, 
sirník kademnatý. I krásné barvy ultramarínu, nelze připraviti bez síry. Kvě
tem sirným poprašují se révy vinné, broskvoně, růže a chmel, aby se zahubily 
zvláštní drobné houby, způsobující záhubné choroby oněch rostlin. Účinek 
tohoto prostředku nebývá vždy žádoucí, pročež navrhují se na místě jeho jiné 
sloučeniny síry. V lékařství docházívala v podobě květu a mléka hojného 
užívání, nyni však béře se hlavně jen při kašli a ku počištění.

Sloučeniny síry s kyslíkem. Síra slučuje se s jinými prvky velmi dy
chtivě a podobá se v této příčině velice kyslíku. Tenký plech měděný ku př. 
spaluje se v parách vroucí síry na sírník mědičnatý. Železo kujné nebo ocel, 
rozpálené do červeného žáru, provrtávají se cánem sirným, neboť tvoří se 
roztopitelný sirník železnatý. Pověděli jsme také již svrchu, že sirníky ko
vové nacházejí se v četných pěkných nerostech a jsou na mnoze veledůleži
tými rudami kovovými. Veliká slučivosť, kterouž jeví síra ku prvkům ostatním, 
vykazuje jí vynikající místo v pestré družině prvků a jest příčinou, že dovo
láváme se tak často a s prospěchem největším služeb jak síry samé, tak
1 sloučenin jejích. Zejména kyselina sírová jest sloučeninou předůležitou, bez 
níž nelze sobě ani pomysliti průmyslu nynějšího. Tato vůbec známá sloučenina
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skládá se ze síry a kyslíku. Takovýchto sloučenin chemikové vypátrali úhrnem 
10, jež mají vesměs ráz kyselin. Většina jich ovšem zajímá jen badatele a 
vešla teprv nedávno ve známost. Nejdéle známe bezvodnou kyselinu siřičitou 
a kyselinu sirkovou, jež docházejí hojného užívání v průmyslu i domácnosti, 
k nim pak přidružila se před nedávnem tak zvaná kyselina sirnatá.

Bezvodná kyselina siřičitá (anhydrid siřičitý, vzorec S 02) připravuje se 
přesnadno, třebať toliko zapáliti síru, abychom ji postřehli po zápachu. Způ
sobem týmž vzniká v množství ohromném uvnitř sopek a valí se proudem 
jedovatým z jícnů jich. Jí zahynul přírodozpytec Plinius, chtěje zkoumati 
dne 24. srpna r. 79 po Kr. výbuch Vesuvu, jímž byla města Herkulanum, 
Pompejí a Stabiae zasuta. Hutě, v nichž praží se sirníky mědi, olova, činku, 
rtuti, antimonu atd., aby dobylo se z nich kovů, pouštějí nesmírné zpousty 
tohoto plynu do vzduchu a podkuřují jím veškeré okolí na V4 míle i dále, 
podlé čehož poznávají se z daleka velmi nemilým způsobem. V údolí Idrijském 
v Krajině doznává jí chov dobytka ujmy veliké, pročež zřizuje se veliký 
komín, aby ji hnal do výšky. I  nad velikými městy, kde spálí se mnoho 
uhlí kamenného, nacházíme ji ve vzduchu.

K účelům průmyslovým připravuje se v největším množství. Buďto spaluje 
se síra, nebo praží se na vzduchu kyz, nebo zahřívá se kyselina sírová s těly 
odkysličujícími, jakýmiž jsou některé kovy (rtuť, stříbro, odpilky měděné), 
uhlí, piliny dřevěné, nýbrž i sama síra. Používá-li se kyseliny sírové, což 
jest mnohem dražší, ale při menším množství pohodlnější, děje se zahřívání 
v křivulích skleněných nebo hliněných. Buďto užívá se pak hned plynu, nebo 
pouští se láhvemi, naplněnými do A/s nebo vodou, kteráž pohlcuje 50ná- 
sobný objem svůj plynu.

Bezvodná kyselina siřičitá jest plyn bezbarvý, zápachu pronikavého a 
dusícího hořící sirou, chuti nepříjemné, 32krát těžší vodíku. K dýchání ne
hodí se naprosto, nehoří a hořící těla hasnou v ní. Hoří-li tudíž sáze v ko
míně, spálí se pod komínem síra a uzavrou se dvířka u komína dokonale. 
Naplňuje se pak veškerý komín plynem, jímž dusí se plamen. Prášky k hašení 
ohně drží v sobě tolikéž síru (a salnytr) a účinkují týmž způsobem, hodí-li 
se do prostoru uzavřeného. Velikou zimou nebo mocným tlakem ztužuje se 
nám tento plyn v kapalinu bezbarvou, velmi řídkou, kteráž dokonce mrzne. 
Ztuženou kyselinou siřičitou zplozujeme zimu nejtužší k účelům vědeckým. 
Roztok plynu ve vodě drží v sobě vlastní kyselinu siřičitou (vzorec H2 S 03), 
čpí a chutná pronikavě jako sám plyn. Zvláště vyznačuje se tou vlastností, 
že přibírá snadno kyslík, měníc se v kyselinu sirkovou, pročež odkysličuje 
mocně.

Proslula hlavně tím, že bílí většinu těl rostlinných a zvířecích, zvláště 
pak bílí i těla, která obyčejným nyní bělidlem, chlórem, žloutnou nepěkně 
nebo doznávají vůbec proměny nepříznivé, jako hedvábí a vlna, peří, struny, 
houby mycí, kostice, pletiva sláměná a proutěná, klih, škrob, guma, cukr su
rový, slad, dříví atd. Při bílení takovém nelze se obejiti bez vody a bílí se 
tudíž vhodně vodnatou kyselinou siřičitou, kteréž nabýváme též, přičiníme-li 
kyselinu solnou nebo sirkovou do vodnatého roztoku siřičitanu sodnatého. 
Účinek její při bílení jest dvojí. Některá barviva ruší naprosto, odnímajíc jim 
kyslík, ku př. barvivo červené řípy nebo laskavce zahradního. Barviva fijalek 
a červených růží bílí sice též, ale po nějaké době objevuje se zas barva dří
vější, což děje se hned kyselinou sírovou velmi rozředěnou. Slučuje se tu 
kyselina siřičitá tuším s barvivý v tělo bezbarvé, jež rozkládá se snadno ky
selinami, silicemi, teplem atd. Některá barviva, zvláště žlutá, a zelené barvivo 
listů nedoznávají kyselinou siřičitou pražádné proměny.

Sirovodíkem mění se v síru a vodu, pročež užívá se jí zhusta k des- 
infekci (vykuřuje se hořící sirou). Podobně nedopouští hnití a kvašení, usmrcuje 
totiž tuším drobounké tvory, kteréž jsou vlastními původci oněch rozkladů
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zhusta nevítaných. Podobně siří se jí sudy, v nichž ukládá se víno, pivo, 
krev a jiné kapaliny snadno rozložitelné; siřením dodává se stálosti též chmelu, 
syrupu škrobovému, masu, zelinám a vařeným luštinám. Lékaři užívají po 
příkladu Glauberově (1659) kyseliny siřičité k léčení svrabu a pdb. nemocí, 
způsobených zvířátky pod kůží se nacházejícími. Nesmíme konečně mlčením 
pominouti, že nám kyselina siřičitá poskytuje též anglickou kyselinu sirkovou 
a sirnatan sodnatý, že jest antichlórem, jímž zastavuje se škodlivé působení 
chlóru po bílení, že se jí vytahují barviva z mořeny, kamenec z břidlice a 
měd z rud.

Soli této kyseliny, řečené siřičitany, vznikají snadno, pouští-li se plyn 
do louhu draselnatého, sodnatého nebo vápenatého. Kyselinou sírovou nebo 
solnou vylučují hned plyn siřičitý, čehož užívá se zhusta. ,
jehož nabývá se kyselinou siřičitou ze sody, béře se za antichlór, k desinfekci, 
ku praní vlny a k bílení (leukogén). olovnatý schvaluje se za
bílou barvu.

Kyseliny tkio siřičité (vzorec H2 S2 0 3), kteráž slově častěji ještě kyselinou
sirnatou, neviděl ještě nikdo a přece domýšlíme se právem, že jest takové 
sloučeniny, poněvadž známe soli její, v nichž jediné má trvání. Vaříme-li 
roztok siřičitanu se sirou, rozpouští se tato a z kapaliny vyrůstají pak veliké 
a lesklé hranoly sirnatanu sodnatého. Téhož nabývá se nyní, zvláště v Ústí 
nad Labem, hojně a velmi výhodně z bláta sodového; toto mění se vzduchem 
totiž částečně v sirnatan vápenatý, kterýž mění se solí Glauberovou v sir
natan sodnatý (vzorec Na2 S2 0 3). Pokoušíme-li se o to, abychom z této soli 
uvolnili kyselinu, ku př. kyselinou sirkovou, vyvinuje se nám dusivý plyn, 
známá to kyselina siřičitá, ježto vylučuje se ostatek síry v podobě prášku 
bílého. Sirnatan sodnatý jest nejobyčejnější z antichlórů, pročež dává se mu 
toto jméno zvláště. Veliké důležitosti nabyl ve fotografii tím, že rozpouští se 
v jeho roztoku velmi snadno chlorid, bromid a iódid stříbrnatý; Páterův způsob 
dobývání stříbra za mokra má týž základ. Ze směsi roztoků sirnatanu sodna
tého a chloridu zlatového vylučuje se lihem sirnatan zlatnato-sodnatý (sel ďor), 
jehož užívají tolikéž fotografové. Též slouží sirnatan sodnatý k pozlacování 
a postříbřování, ku přípravě zeleni anilínové a rumělky antimonové.

Bezvodnd kyselina sírová (anhydrid č. kysličník sírový), druhdy zvaná 
olejem ledovým (oleum vitrioli glaciale), vylučuje se horkem z úplně suchého 
síranu železitého nebo z kyselého síranu sodnatého. V ochlazeném jímadle 
skleněném osazuje se v podobě přejemných jehliček sněhobílých, podobných 
hedvábí. V obecné teplotě hněte se jako vosk, teplotou 35° vře a vydává ze 
sebe páry bezbarvé, měnící se vlahou vzdušnou v hustý dým. Vlastností ky
seliny postrádá naprosto, pokud jest úplně sucha, teprv vodou probouzejí se 
v ní mocí neodolatelnou. Pochopujeme teda, že nemohouc bez vody býti tím, 
k čemu jest ustanovena přírodou, baží po vodě tak dychtivě a slučuje se s ní 
tak prudce. Hodíme-li ji do vody, syčí jako žhavé železo, ano jest-li vody 
málo, objevuje se plamen a stává se výbuch, poněvadž mění se voda zplo
zeným horkem rázem v páru. Ústrojniny (dříví, škrob, cukr, papír) černí, 
ubírajíc jim vodík a kyslík ve způsobě vody, čímž hromadí se v nich uhlík. 
Z bezvodné kyseliny sirkové stává se teda vodou skutečná kyselina sirková 
č. sírová (vzorec H2 S 0 4). Tato má na 80 č. bezvodné kyseliny 18 č. vody, 
bez níž nemůže býti, pročež jí nepozbývá překapováním, leč jenom zásadami. 
Avšak ani na tomto množství vody nepřestává, než používajíc každé příleži
tosti přijímá jí co možná nejvíce. Lije-li se do vody, zahřívá se tudíž značně, 
pročež káže opatrnost, aby se pouštěla tenkým proudem do nadbytku vody. 
Kdyby se lila voda do silné kyseliny sírové, proměnila by se náhle v páru 
a nastalo by klopotné vření a stříkání této nebezpečné kapaliny. I v ústroj
niny jeví podobný účinek jako kyselina bezvodná a vymáhá tudíž každá práce, 
při níž užívá se jí, největší opatrnosti.

76*
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V přírodě vyskytuje se tato arcikyselina zřídka volna, neboť jsou všude 
zásady na snadě, kteréž činí zadosť mocné snaze její po slučování. Známe ji 
hlavně jen v krajinách sopečných, zejména v jižné Americe. Vévodě řeky octové 
(Rio vinagre) jest jí 0*1% a počítá se, že množství její obnáší tam do roka 
17 millionů kilogrammů (mimo to jest v oné vodě 15 mill. kilogr. kyseliny 
solné). Vřelý pramen, prýštící se ze sopky Paramo de Ruiz v Nové Granadě, 
drží v sobě V^/o kyseliny sírové a tolikéž kyselinu solnou. Podobně nacházíme 
ji ve vodě několika jezer na ostrově Jávě. U jeskyně Bůdosské v Sedmihradsku 
vyvírají tři prameny silně kyselé. Avšak tato kyselina nalezla se i v říčné 
vodě u velikých měst průmyslových, kde topí se uhlím sirnatým a vznikla tu, 
jako v mnohých případech jiných, zřejmě okysličením kyseliny siřičité, deštěm 
do řeky přivedené. Jinde zas jest patrno, že béře kyselina sírová původ svůj 
ze sirovodíku. Mnohem častěji nacházíme sloučeniny této kyseliny, sírany, 
o nichž připomenuli jsme již dříve. Kyselina sírová, kteráž jest v obchodu, 
rozeznává se od kyseliny čisté tím, že drží bud méně nebo více vody než 
ona. Tyto dva druhy, rozdílné jak přípravou, tak i některými vlastnostmi 
svými, ^šlovou dle hlavních středisek výroby kyselinou českou a anglickou.

Česká kyselina sírová nazývá se též dýmavá (druhdy saská, nordhauská) 
nebo olej vitriolový (oleum vitrioli, krátce jen oleum), jest nejdéle známa a má 
v českém průmyslu místo tak vynikající, že porozšíříme rozpravu o ní, bohdá 
mnohému vděk. Připomíná se již v latinském vydání spisů proslulého arab
ského lékaře Abu-Bekra Al-Rhazesa (860—940), kterýž ji učí připravovati 
překapováním skalice zelené. Alchemikové užívali jí s velikou výhodou při 
pracích svých a připravovali ji horlivě. Dávala se jí jména rozličná, ku př. 
Albert Veliký nazývá ji sírou filosofickou (sulphur philosophorum) nebo trestí 
skalice římské (spiritus vitreoli romani). Basilius Valentinus v XV. věku po
pisuje dobývání její zevrubně a obšírně. Obyčejně pálila se ze skalice zelené 
ňa slunci se rozsypavší nebo do červena upražené. Alchemikové přirovnávali 
obraznou svou řečí překapování k vyhánění ducha z těla, pročež nazývali tuto 
kyselinu spiritus neb anima vitrioli (duch č. duše), a červený zbytek p ře 
kapování, kterýž jest kysličník železitý, jmenovali caput mortuum (hlava mrtvá) 
nebo kolkothar (z hebrejského Golgatha m místo lebčí, popraviště). Názvy tyto, 
kterýchž užívá se dosud v hutích, jsou dokladem starobylosti průmyslu toho, 
kterýž vůbec nese na sobě ještě mnohou známku tajuplných praktik alche- 
mickýcb.

Kdy a v jakých poměrech objevil se průmysl ten po prvé v Čechách, nelze 
pro starobylost jeho úplné zjistiti. Avšak hutníci Kutnohorští jevili již v XV. 
a XVI. věku takou znalost proměn rozličných rud kovových a vzdělávali takové 
nesmírné zpousty kyzů Kaňkovských a Turkaňskych pražením, že smíme právem 
do nich se domýšleti vědomostí o kyselině této. Shledávámeť zajisté v XVI. věku 
již značného rozšíření průmyslu chemického, těžícího ze zásob kyzu, a zejména 
dovídáme se o tak rozsáhlém dobývání kamence, skalice zelené a modré (v J ir 
kově, Oseku, Chomutově, Kupferbergu, Čachovicích, Lokti, Čivicích u Liblína, 
Darové a Chomli u Radnic, v Bystřici a t  d.), že vidělo se sněmu českému 
r. 1586 činiti opatření, aby nenastala v Cechách nouze o dříví. Na Horách 
Kutných dáno r. 1544 a opět 1587 povolení, aby se dobývalo z dolových vod 
Kaňkovských kamence a skalice zelené. Tamtéž připomínají se pokusy Šebe
stiána Essena z Kemptenu 1555 — 62, kterýž jakýmsi louhem a železem dělal 
z kyzů měď a vyráběl skalici modrou, jakýmsi louhem pak, jejž dal naliti na 
rudy, způsobil strašlivý smrad, dle domnění některých proto, aby zbavil se 
nemilých kontrolorů. Patrně tu použito kyseliny sirkové. Při dobývání zelené 
skalice vylučuje se žluté bláto vitriolové (zásaditý síran železitý) a v matečném 
louhu po vyhranění oné nebo kamence zůstává též síran železitý, jež poskytují 
překapováním kyseliny sírové. Překapování však bylo prací alchemikům vele- 
oblíbenou a zejména při skalicích zhusta užívanou. Prvou určitou zmínku
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0 tom činí Lazar Ercker ze Schreckenfelsu, vrchní perkmistr a mincmistr 
v království Českém za Rudolfa IL, ve svém spise „Aula subterranea, durch 
Lazarům Ercker auís treulichste beschrieben“ (1574). Pravit totiž doslovně: 
„Tolikéž překapuje se ze skalice samé dobrý spiritus, velice proslulý v lé
kařství, a zároveň přichází též mok černohnědý, řečený oleum vitrioli, jemuž 
v kyselosti a vlhkosti jest sotva rovně, a jakmile jen nalije se naň přečištěný 
líh, vznímá se okamžitě plamenem, ku kterémuž oleo vitrioli přidá-li se 3 nebo 
4 dílův obecné vody a nalije se pospolu na měcT nebo železo, způsobí to zas 
modrou nebo zelenou skalici, úplně takové jako přirozené.“ V pozdějších vy
dáních téhož spisu předpisuje se, aby se překapovaly 3 libry moučky vitrio- 
lové, vzniknuvší na slunci*) nebo v teplé světnici, se 2 lib čištěného salnytru, 
do jímadla pak nařizuje se dávati libru obecné vody. Při těchto dosti jasných 
zprávách o kyselině sírové divíme se, že ještě spisovatelé dob pozdějších 
(Schlůter 1738, Cancrinus 1773, Suckow 1789, pozdější vydavatelé spisu Ercke- 
rova atd.) učí připravovati kyselinu dusičnou (aquafort) překapováním salnytru 
s upraženou skalicí zelenou.

Rozsáhlý průmysl hutnický v Čechách vzal za své v bouřích třicetileté 
války a protireformace, a s exulanty odešly i mnohé tajemné výzkumy ducha 
českého za hranice, aby staly se cizině ozdobou a pramenem bohatství. Takž
1 dobývání české kyseliny sirkové přeneslo se do Saska a rozmohlo se zvláště 
v okolí Nordhaus. Zavedením indychu v barvířství, jemuž nedovedly přítrž učiniti 
dekrety německých sněmů, ani přísahy norimberských barvířů, že nebudou té 
ďábelské barvy užívati, dostalo se i české kyselině sírové netušené důležitosti, 
přes to, že vzrostl jí v Anglii soupeř přenebezpečný, kyselina anglická. Avšak 
dobývání její neprospívalo v cizině a teprv návratem na rodnou půdu českou 
osvěžilo se opět v míře netušené. V hutích Lukavických u Chrudimi, založe
ných r. 1630, jal se správce Jan Čížek r. 1778. vyráběti ze skalice zelené 
kyselinu sírovou, avšak výroba nedospěla větších rozměrů a zanecháno jí zas 
na počátku našeho století. R. 1792 prodával se tam cent kyseliny za 50 zl. 
a cent červené barvy za 5 zl.

Šťastnější byl pokus v témž směru učiněný Janem Davidem Starckem, **)

*) „k teréž  slušno dáti p řednost přede všemi pro  síly, jichž nabyla sluncem .“
**) Ja n  David S tarek (obr. 258.) narodil se dne 1. května 1778 v Kraslicích, kde 

byl otec jeho vinopalem a kram ářem . Vypomáhaje otci v obchodu, dojížděl na trhy do 
Saska a seznal v Plavnu tk an í mousselinu, tehdáž málo známé v Čechách. Důležitou živ
nost tuto zavedl v Kraslicích a měl za 10 le t již 800 stavů, čímž dostalo se celé k ra jině  
obživy. R. 1792 naja l hu t mosazovou v Silberbachu na  hranicích saských a počal při ní 
též vyrábění české kyseliny sírové. S počátku pracoval o 10 pecech galejných, ale p ři 
stavěl r. 1790 ješ tě  10 pecí a r. 1800 15 pecí, jež vytápěly se dřívím. Dělníky zjednal 
sobě ze Saska a surovinu (praženou skalici zelenou a  později kám en vitriolový) kupoval 
ze Starého Sedla. Obávaje se nedosta tku  topiva uchýlil se z H or Krušných do údolí Oharky, 
oplývajícího bohatstvím  uhlí hnědého. Zakoupil r. 1804 doly v D avidsthalu  u  Falknova  a 
zaříd il p ři  nich huť oleovou o 30 větších pecech, topených uhlím  hnědým. Touž dobou 
zakoupil hu tě  u Hromic v P lzeňsku , kde při dostatku kam enného uhlí jsou  nejlepší su ro 
viny k  výrobě české kyseliny sírové. Do té doby kupoval ze saského W aldenburgu  baňky 
a předklady, jakož  i hliněné láhve k rozesílání olea. Aby však i v této  příčině vymknul 
se z moci ciziny, ja l  se r. 1797 ve vlastním závodě potřebné nádoby vyráběti z hlíny W ild- 
s teinské. D ále s ta l se majitelem hutí v Starém  Sedle a Lipnici, v nichž opravil výrobu síry 
a skalice, jakož  i šm olkárny v Silberbachu, v níž pracovalo se do r. 1838, a zařídil 1826 
kam encárnu v Starém  Sedle. P řed  tím již  byl se přesíd lil do Starého Sedla, aby byl na 
blízku svých závodů. Čilý ruch ten průmyslový záhy vzbudil obecnou pozornost, zejména 
o české průmyslové výstavě r. 1831, k teráž  p řiřk la  mu za vynikající zásluhy jeho zlatou 
medaillii. R. 1836 povýšen pro své veliké zásluhy o stát,  vlastenecký prům ysl a nižší h o r 
nictví v dědičný stav šlechtický. Zem řel 10. lis topadu 1841 v P raze, jsa  držitelem 12 z á 
vodů v P lzeňsku  a Loketsku, v nichž těžilo se ročně za 567.238 zl. uhlí kamenného a hně 
dého, koptu, síry, kyseliny sírové, šmolky, skalice, kamence, kyseliny solné & kyseliny 
dusičné. Jed inou  surovinou z ciziny byl salnytr chilský, proti tomu však prodávala se 
tře tina  výrobků, zhotovených z domácích surovin a domácími silami, do ciziny. Sázení
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Obr. 258. J a n  David Starek.

závodů těchto  ujal syn jeho  Jan  A nton ín  šlechtic S tarek  (obr. 259.). Narodiv se 4. p ro 
since 1808 v Kraslicích, studoval na  P lzeňském  gymnasii a P raž sk é  polytechnice, načež 
pobyl k  dalšímu vědeckému vzdělání svému v L ipště  a Berlíně. Y závodech otcových p r a 
coval již  od r. 1829 a přivedl je , používaje vědeckých zkušeností, k nej skvělejšímu vývoji. 
P ředchozí rozpočet závodů těch na r. 1878 vykazuje výrobků (české kyseliny sírové, síry, 
skalice zelené a modré, skalic míšených, kamence, caput mortuum, kyseliny solné a d u 
sičné, soli Grlauberovy, koptu, kyseliny sírové anglické, hnojiv strojených, uhlí kam enného, 
hnědého a plynového, skla  tabulového a zrcadlového) v úhrnné ceně 4,627.300 zl. N a zá 
vodech Starckovských bydlí nyní 596 rodin o 2662 duší, pěkné příby tky  dělnické jsou z ř í 
zeny v D avidsthalu , M ú n c h h o f u a j .  O světové výstavě Vídeňské skvěly se výrobky S tarckov
ských hu tí  ve zvláštním pavillonu a m ajitel j ich  jm enován svobodným pánem.

jemuž přísluší čestný název křísitele, ano vlastního tvůrce zvláštního velko
lepého odvětví našeho průmyslu.

Nesnáze byly na počátku veliké a r. 1798. obnášela veškerá výroba české 
kyseliny sírové toliko 84 centů po 80 zl. stříbra (23 centů v Lukavicích, 25 c. 
vPřísečnici a 36 c. vLoketsku). Avšak Starek dovedl toho neobyčejnou svou 
podnikavostí a vytrvalostí, že r. 1832 vyrábělo se v jeho závodech již 17.308



centů české kyseliny sírové, za jeho nástupce pak rozšířeny jsou na výrobu
100.000 centů obecné a 20 40.000 centů nejsilnější české kyseliny sírové. 
Neúnavným ruchem hutí Starckovských klesaly ceny výrobku ustavičné a menší 
závody, jichž bývalo více, nemohouce jim odolati, zastavily práci. Mezi tím 
ubývalo výroby v Sasku ustavičně, a poslední závod toho druhu v Nordhau- 
sích jest nyní proměněn v pivovar. Že obecenstvo během dlouhých let navyklo 
dovážeti oleum z Nordhaus, byly české hutě na počátku nuceny, aby zasílaly 
výrobek svůj do Nordhaus, odkud teprv nastupoval cestu svou do světa. Záhy 
však upustilo se od tohoto obchodního prostředku a zavládlo v obchodě vůbec
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Obr. 259. Ja n  Antonín svob. pán Starek.

jméno české kyseliny sírové, odtud jediné oprávněné a pravé. Tak se zachoval 
ve vlasti naší průmysl starožitný, o němž pravil r. 1815 ruský dvorní rada 
Wuttig, že náleží k živnostem, kteréž upadají, zmizí budoucně a přijdou úplně 
v zapomenutí. Příčinu tohoto neobyčejného úkazu vytknul týž spisovatel úplně 
správně slovy: „Tento způsob dobývání kyseliny sírové jest nejstarší a pro 
jednoduchost vSí práce konal se již dávno tak dokonale jako nyní.“ Doložit i 
pak dlužno, že hojnost nejlepších surovin, jakož i levné a výborné síly děl
nické chrání tento průmysl před každým útokem ciziny, ač dějí se pokusy
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0 to tím častěji, čím větší platnosti domáhá se český výrobek při některých 
zvláštních výkonech průmyslu novověkého.

Hlavní sídla tohoto průmyslu v Plzeňsku jsou Kázňov, Hromice a Břasy  
(příloha 5. a 6.).

Česká kyselina sírová připravuje se pálením kamene vitriolového (síranu 
železitého), jehož nabývá se z břidlice vitriolové. Kámen vitriolový rozkládá 
se tu v kyselinu, těkající v parách, a zůstavuje kysličník železitý, caput 
mortuum .

Břidlice vitriolová náleží do příbramského pásma českého útvaru silur
ského, a objevuje se na krajích Plzeňské pánve kamenouhelné, vedlé dobrého 
uhlí, jež dovoluje ji vzdělávati nejlevněji a nejdůkladněji. Od břidlic jalových, 
v nichž činí pruhy mocnosti několika stop až mnoho sáhů, rozeznává se svou 
větší hutností, tmavější barvou (modrošedou až černošedou) a skrovnější stá 
lostí na vzduchu. Zvětrává velmi snadno, pročež bývá pestře naběhlá nebo 
žíhaná. Zhusta nacházíme na ní skalici zelenou v podobě zelené kory, jakož
1 žluté a žlutohnědé výkvěty zásaditých síranů železitých, vláskovité hráně 
síranu hlinitého, hvězdo vité shluky hráni sádrovcových a hořkou sůl. Z vody, 
tekoucí po břidlici té, usazuje se hnědožlutý kal železitý, kterýž nám ozna
muje blízkost břidlice. Hlavní součásti této horniny jsou křemen, uhlí a kyz, 
jehož do ní vtroušeno 1— 40°/o, většinou v částečkách prostým okem nevidi
telných. Y této podobě zvětrává kyz rychle a dokonale, u větších hřáních 
však nedoznává proměny vzduchem. Částic hlinitých jest v ní málo, pročež 
nezasluhuje jména břidlice kamenečné, jímž nazývá se zhusta, ač podobá se 
oné skutečně zevnitř. Tím vysvětluje sé, proč starobylé hutě kamenečné 
v Plzeňsku nepotkávaly se nikdy se zdarem žádoucím a živořily bídně od 
XVI. věku do počátku nynějšího století. Teprv Starek poznal pravý význam 
průmyslový této břidlice a jal se jí užívati k tomu, k čemu se hodi výhradně 
a výtečně, k výrobě kamene vitriolového.

Břidlice nalézá se podlé Mže od Plzně až ke Zvíkovci, dále podél Rad
buzy, Úslavy, Klabavky a v úžlabích potoka Radnického, Kameneckého, Tře- 
mošny a Střely. Kde jsou vrstvy její mocnější, láme se, zvláště u Kamence, 
Darové, Božkova, Chotiny, Horní Břízy, Liblína, Čivic, Lítého, Vražného. Nej
rozsáhlejší lomy nalézají se u Hromic nad potokem Třemošenským (příloha 6.).

Již r. 1578 připomíná se v Hromicích huť kamenečná, jež byla 1770 
nově zřízena, ale nemohla pro špatnou způsobilosť břidlice prospívati. Vyráběla 
se tu teda po nějaký čas salajka. Závod úplně zpustlý zakoupen 1802 Starckem, 
který rozšířil lomy a provozoval dobývání kamene vitriolového v největší 
míře. S počátku těžilo se zde jen 40—50.000 centů břidlice, avšak r. 1828 
již 100.000 centů, r. 1874 800.000 a r. 1875 1,200.000 centů. Lomy bři
dlice jsou otevřeny v délce 100 sáhů, v šířce 27 sáhů a hloubce 23 sáhů, 
nyní hloubí se ještě na dalších 7 sáhů. Plást břidlice leží tu téměř vodorovně 
a má mocnost 12—20 sáhů. Množství břidlice, jež zde možno vytěžiti, páčí 
se na 189 mill. centů, r. 1835— 71 vzato ze zásoby této jen 13 mill. centů, 
pročež jest budoucnosť závodu na dlouho ještě pojištěna. Vylámaná břidlice 
hází se na dno lomu a dopravuje se na vozících, huntích, po dráze štolou 
66 sáhů dlouhou k šachtě. Touto tahá se břidlice parostrojem do výše 22 sáhů 
ve věži šachtové. Z této vozí se po kolejích ke stroji mačkacímu, aby se roz
drobila v malé kousky. Rozmačkaná břidlice zvětrává na haldách. Tyto různí 
se z daleka černou barvou svou od ostatních pahorků. Strmí vedlé lomů na 
stráni mírně nakloněné do výše 9 sáhů a spočívají na vrstvě jílu dobře ušla
pané. Břidlice naváží se na tomto plače v tarasy o strmých stěnách tím způ
sobem, že zůstávají v různých směrech průduchy vodorovné i kolmé, jimiž 
obíhá ustavičně vzduch a způsobuje zvětrávání břidlice. Nad haldami a po 
stranách jejich jdou žlaby, spočívající na dřevěných kolech, z nichž kape voda 
ustavičně na břidlici, podporujíc zvětrávání její a rozpouštějíc zplodiny tohoto



Lomy břidlice vitriolové v Hromicích.
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děje. Zvětrávání trvá průměrem tři leta. Po několik let naváželo se břidlice 
mnohem víc, než vyžadovala tehdejší výroba kamene vitriolového a takto n a 
vršily se haldy do zásoby, kteréž poskytují nyní stále totéž množství louhů 
nejsilnějších.

Břidlice zvětrávajíc zahřívá se značně a vzniká z kyzu síran železnatý 
a kyselina sírová, síran železnatý pak mění se vzduchem v síran železitý. Slou
čeniny tyto rozpouštějí se vodou a poskytují hnědý louh, jenž sbírá se v dřevěném 
štoku, kterýž chrání se před deštěm stříškou. Dle toho, jak jde práce v huti, 
zůstává louh zde delší nebo kratší čas, hustne poněkud, osazuje nečistoty a 
síran železnatý mění se dále v síran železitý. Loužení hald trvá od dubna 
do konce října, v zimě poskytuje voda sněhová skrovné množství louhu sla
bého. Ze štoku vede se louh do varny a zaváří se v krytých pánvích zděných, 
kalib dnech, jimiž šlehá plamen přes povrch louhu. Topí se nyní výhradně 
uhlím drobným na roštech stupňovitých č. ležatých. Louh stáním učištěný 
pouští se do železných kotlů a zaváří se do kaše, kteráž pouští se na podlahu 
varny a tuhne v syrový kámen vitriolový. Tento má podobu tvrdých, pevných 
desk barvy zelené nebo žlutozelené a skládá se ze síranu železnatého, síranu 
železitého a značného množství vody. Vypaluje se tudíž v pecech plamenných, 
kalcinovacích, aby pozbyl vody, kterouž rozředila by se kyselina. Zároveň však 
podstupuje znamenitou proměnu, neboť síran železnatý v mírném horku při
bírá kyslík a mění se v síran železitý. Čím úplnější tato proměna, tím lépe 
daří se po té výroba kyseliny sírové. Síran železnatý rozkládá se totiž pálením 
v kysličník železitý a bezvodnou kyselinu siřičitou, a sírovou, čímž přichází 
polovice této na zmar. Většina spisů německých i českých líčí dobývání české 
kyseliny sírové, jako by se dělo tímto vadným způsobem, čímž ovšem při
cházejí ve spor s pravdou a dávají na jevo hrubou nevědomost Veškerá vý
roba kamene vitriolového čelí právě k tomu, aby se nabylo síranu železitého 
co možná bezvodného a aby v něm bylo co nejméně síranu železnatého; ne
dokonalostí práce hutnické v největších rozměrech vysvětluje se ovšem, že 
jest v páleném kameně vitriolovém přec ještě zbytek síranu železnatého (tím 
skrovnější, čím lépe pracuje se).

Pálený č. kalcinovaný kámen vitriolový má barvu zažloutle bílou až bledě 
žlutou a jest dosti tvrdý. Rozemílá se železnými válci v jemnou moučku bledě 
žlutou, jež přibírá ze vzduchu vodu. Ve vodě rozpouští se téměř úplně a roztok 
má barvu červenožlutou, červení modré barvy rostlinné, jeví vůbec zřejmě všecky 
znaky síranu železitého. Skutečně drží pálený vitriolový kámen Hromický 
v sobě 98*24° 0 bezvodného síranu železitého, mimo to pak skrovný podíl sí
ranu hlinitého, soli hořké a sádry. Zbytek síranu železnatého poznává se 
v něm po tom, že dává roztok kamene čpavkem nebo žíravým louhem sedlinu 
více méně černohnědou. R. 1872 dobylo se v Hromicích 52.255 centů kamene 
vitriolového a 400.000 centů vitriolové břidlice. Zásoba břidlice v haldách 
postačuje na 6 let. 1 centu kamene nabývá se ze 6—20 centů břidlice.

Mimo to dobývá se kamene vitriolového v Lítém na Manetínsku, kde 
páčí se zásoba rudy na 138 mill. centů, z níž dobylo se dosud 6 mill. centů,
a zásoby na haldách postačují ještě nejméně na 20 let. R. 1872 dobylo se tu
kamene 3925 centů. V úzkém údolí potoka Kameneckého těží se břidlice dílem 
v lomech, jako v Hromicích a Lítém, dílem pak dolováním. V Lipnici u Falk- 
nova zavářejí se matečné louhy po dobývání skalice zelené v kámen vitriolový, 
jehož dobylo se r. 1872 5852 centů.

Pálený kámen vitriolový rozváží se do hutí k pálení a vozíval se i do 
Saska. Z Hromic vozíval se do Dávidsthalu, až r. 1807 zřízena huť k pálení 
kyseliny v Hromicích. Když však nabyl Starek závodů v Břasícli, přímo nad 
výtečným uhlím radnickým, á v Kázňové, tolikéž při dolech kamenouhelných, 
sestředil ve velikých závodech těchto veškeré dobývání kyseliny sírové. Vozí se 
tudíž kámen z Lítého a Hromic do Kázňova, z Kamence, Chotiny a Hromic do
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Břas, a dává se povozům na zpátečnou cestu náklad paliva nebo surovin 
v hutích potřebných. Rozličné druhy kamene vitriolového nedávají stejného 
výtěžku kyseliny jak co do množství, tak i co do jakosti. Kámen Hromický 
dává až 50% kyseliny a nakládá se ho do peci až 450 liber, kámen Kame- 
necký dává až 44%, chotinský 50%, kámen z Lítého dává 40% a nakládá
se ho 500 lib. do peci.

Hutě, v nichž pálí se česká kyselina sírová, připomínají nám pošmour
ným a tajuplným vzhledem svým dílny alchemiků, ozdobené všelikým fanta
stickým příslušenstvím. Jsou to budovy rozsáhlé, tmavé, ustavičně naplněné 
dýmem pronikavým a dusivým, v němž nelze nováčkovi dlouho pobyti. Po ně
jaké době zvyká teprv zrak pološeru v prostorech těch a jme se rozeznávati 
úpravu vnitřku, dosti jednoduchou a celkem takovou, jaká bývala na počátku 
našeho století dle líčení Wuttiga. Pálení děje se v pecech ga lejných ,  odtud
nazvaných, že vyčnívají po obou stranách baňky a předklady as podobně
jako vesla ze starodávných korábů, galejí. Zpod peci, v němž jest rošt a po
pelník, jest v podobě obdélníku vyzděn z cihel ohnivzdorných. Na něm pne 
se lehké klenutí, opatřené otvory tak těsnými, že baňky do nich zastrčené 
nepotřebují podpory. Z každé strany peci jsou 4 řady takovýchto baněk z ohni

vzdorné hlíny, dvě zpodní po 35 
a dvě vrchné po 34 baňkách, 
jejichž dna dotýkají se téměř 
vespolek v prostředku peci. Nej
výš jest pátá řada 34 baněk 
velikých, fa g o tů ,  přes celou šířku 
peci. Ku každé baňce pojí se j í 
madlo, p ř e d k la d , z pálené hlíny, 
do něhož pouštějí se zplodiny 
pálení kamene vitriolového. H r
dlo předkladu, jež jest užší, 
strčí se do hrdla baňky, napl
něné as 11/2 lib. kamene vitrio
lového, a mezery zamazávají se 
hlinou. Nicméně proniká čásť 
plynů ven a naplňuje huť hu
stým kouřem. Galejná pec toho 
druhu má 276 baněk, 34 fagotů 
a 310 předkladů; nejzpodnější 
z těchto leží na zdi peci, ostatní 

spočívají na latích. V hutích Starckovských třeba do roka 724.000 baněk a
40.000 předkladů (dříve dokonce dvojnásobného množství), jež poskytují dílny 
hrnčířské při samých závodech. Druhdy topilo se dřívím, nyní pak slouží 
k tomu uhlí kamenné. V Huti Mečířově na Břasích jest 32 takovýchto pecí, 
v Kázňově jest jich 56. Obr. 260 jeví nám podobnou pec menších rozměrů. 
S počátku pálí se zvolna a teprv po 4 hodinách rozpaluje se nejdolejší řada 
baněk do žáru červenélfo. Po celou tu dobu zůstávají baňky otevřeny a může 
se dokonati proměna síranu železnatého v železitý, kteréž ke zdaru práce 
nutně třeba. Účinkem horka tužšího objevují se v ústí baněk páry vodní 
a bezvodná kyselina siřičitá, znalá po pronikavém zápachu svém (vzniká roz
kladem síranu hlinitého a neproměněné skalice zelené, nezhušťuje se a jest 
tudíž holou ztrátou). Po té objevují se husté bílé páry bezvodn é k yse lin y  s í 
ro v é  a tím značí se doba, kde dlužno přiložiti předklady. Do těchto dává se 
15 lotů vody dešťové a pak nabývá se na počátku kyseliny slabé (druhdy 
zvané rosou  č. tre s tí  v itr io lovou ), pročež dává se týž předklad zas ku křivuli, 
naplněné čerstvým kamenem vitriolovým a teprv po čtvrtém nebo pátém pá
lení sesílila se kyselina dostatečně. Snadněji a rychleji přichází se k témuž

Obr. 260. Pec k pálení české kyseliny sirkové.
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konci, dá-li se do předkladů anglická kyselina sírová. Postačuje pak pálení 
trojí nebo čtveré, ale ve výrobku jsou nečistoty kyseliny anglické. Každé 
pálení trvá 24 hodin, načež stydne pec po 12 hodin. Hustotu kyseliny vpřed- 
kladech poznávají dělníci po tom, že namáčejí do ní suchou třísku dřevěnou 
a pozorují, jak silný dým vychází z padajících kapek. Kyselina vylévá se 
z předkladů do hliněných láhví, a stojí v nich 8 dní, aby se vyloučily neči
stoty, parami stržené do předkladů, na dně. Čirá kyselina stahuje se do láhví 
hliněných, v nichž rozesílá se. Hustota silné kyseliny není spolehlivou známkou, 
neboť zvyšuje se přísadami podvodnými, aniž dodává se tím kyselině větší 
síly. Nejčastěji přidává se do ní pálená sůl Glauberova (sulfát) a tím způso
buje se zvýšení hustoty takové, jakoby v kyselině bylo několik procent více 
kyseliny bezvodné. K některým potřebám průmyslovým jest však třeba, aby 
měla kyselina co nejvíce kyseliny bezvodné čili co nejméně vody, a síranem sod
natým nemůže se poskytnouti náhrada za nedostatek kyseliny bezvodné

Česká kyselina sírová jest. kapalina olejovitá, zřídka bezbarvá, obyčejně 
barvy tmavohnědé rozpuštěným v ní selénem a sirou. Přelévá-li se nebo zů- 
stavuje-li se na vzduchu, vychází z ní modravý, hustý a dusivý dým, pročež 
nazývá se správně též kyselinou d ý m a v o u .  Příčinou toho úkazu jest bezvodná 
kyselina sírová, kteráž těká a mění se parami vodními v hustý dým. Lije-li 
se do vody, syčí silně jako žhavé železo, zahřívá se téměř do varu a mění 
se v obecnou kyselinu sírovou. Tato jest na počátku kalná a žlutočervená, 
po několika hodinách však pozbývá barvy úplně a osazuje na dně sedlinu čer
venou, kteráž jest selén s trochou síry. Po známkách těchto rozeznává se 
česká kyselina sírová snadno od kyseliny anglické, jež barvívá se podvodně 
smolou do hnědá, aby mohla se vydávati za onu.

Česká kyselina jest smíšenina ze součástek podstatných a nečistot n e 
podstatných. Podstatné součástky jsou 1. vodnatá kyselina sírová (H2 S04) 
a 2. měnivé množství bezvodné kyseliny sírové č. kysličníku sírového (S03). 
Zahřívá-li se, podnášejí se z ní těžké páry, valí se mrakem do jímadla a 
srážejí se tam ve zmrzlinu osinku podobnou (kysličník sírový). Po té obje
vují se v chlazeném jímadle křehké hráně ledu podobné, jež tají snadno 
v tělo olejovité (mají vzorec If2 S2 0 7 čili S 03 +• R , S 04) ; hráně takové vy
lučují se z české kyseliny též mrazem. Obyčejná kyselina mívala zhusta jen 
4— 5°/0 kyseliny bezvodné (a 95—96°0 kyseliny obecné), nejsilnější kyselina 
skládala se druhdy z 23*8°/0 kyseliny bezvodné a 76*2°/0 kyseliny obecné. 
Avšak nyní požaduje se kyseliny mnohem silnější (mající 45*6% S03 a 54 4°/0 
H2 S 04 nýbrž i 67*3° 0 S03 a 32’7°/0 H2 S04) Kyselina taková vyrábí se výhradně 
ve Starckovských závodech na Břasích a v Kázňově. V přístrojích litinových, 
poněkud podobných přístroji ku překapování vody, zahřívá se česká kyselina 
a páry kyseliny bezvodné pouštějí se do druhé nádoby, chlazené ledem a na
plněné českou kyselinou, kterouž pohlcuje se olej ledový. 4 přístroje Kázňov- 
ské a 4 nové na Břasích mohou takéto nejsilnější kyseliny až 24.000 centů 
ročně poskytovat!.

Pichlavý zápach české kyseliny má původ svůj v kyselině siřičité, jež 
vyvinula se ze síranu železnatého a hlinitého v kameně vitriolovém. Též v ní 
bývá arsen, ale zřídka jen v množství V20/0, jež nevadí v případech obecných. 
Nesmí se však užívati takové kyseliny ku přípravě prášku pekařského a ky
seliny vinné na šumivé prášky.

Užívání české kyseliny sírové jest ohromnou výrobou a lácí anglické 
kyseliny vtěsnáno do mezí nejužších, ale v těch jest její vláda neobmezena, 
nyni více než kdy jindy, a marně pokoušejí se závistiví sousedé o vyvrácení 
její. Tím právě, že drží v sobě kyselinu bezvodnou, nabývá zvláštní síly a ne
mohou se bez ní obejiti některá odvětví průmyslová. Zejména výroba barviva 
mořeny a l i z a r i n u , jehož nabývá se z uhlovodíku r m t l i r a c é n u , obsaženého v dehtu 
kamenouhelném, prospívá nejlépe při české kyselině co možná nejsilnější, ač

77*
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i jinak možno ji provozovati. Podobně nelze dobré bavlny střelné k účelům 
válečným připraviti bez kyseliny české, ježto zas anglická kyselina postáčuje 
k bavlně koilodiové pro účely fótografie. Při barvení indychem nenabývá se 
čisté modři leč kyselinou českou. 1 lot indychu rozpouští se 16 loty kyseliny 
české v krásně modrou kyselinu cérulosirkovou (poskytující modř saskou, modř 
staženou a karmín indychový); kyseliny anglické jest třeba 20 lotů a-dává 
roztok do fijalova se klonící, v němž jest kyselina fénikosirková č. purpur 
indychový. Konečně hodí se česká kyselina lépe k výrobě leštidel na boty. 
Syrup bezcenný nebo olej mění se jí v kapalinu krásně černou, kteráž nasy
cuje se pálenou kostí slonovou (práškem uhlí kostěného), aby nerozežírala kůže. 
Takováto leštidla úplně obojetná šlovou nesprávně le š tid ly  bez v itr io lu .

Zvláštní způsobilostí české kyseliny k účelům svrchu jmenovaným vy
světluje se, že nevyšla dosud z užívání, ač prodává se 100 kilogr. bezbarvé 
kyseliny české po 1 8 -  20 zl. a 100 kilogr. nejsilnější kyseliny anglické za 
11— 12 zl. Dovozem do Francie nabývá asi Gnásobné ceny a přece vyváží 
se jí tam ročně as 30.000 kilogr. Rozhoduje tu právě jakost a hodnota prů
myslová proti ceně peněžité.

Bezvodného síranu železitého, z něhož by se mohlo dobývati české ky
seliny, nabývá se též z anglické kyseliny, zahřívá-li se s kolkotharem nebo 
čistou červenou rudou železnou. I v okolí Paříže zkouší se dobývání dýmavé 
kyseliny; překapuje se dvojsíran sodnatý, připravovaný ze síranu sodnatého 
a anglické kyseliny, nebo překapuje se síran sodnatý s kyselinou bórovou, 
avšak dobývání české kyseliny nenachází dosud rovně a vzpírá se vytrvalostí 
staročeskou vítězně všem soupeřům cizinským

Po vypuzení kyseliny sírové zůstává v bankách červený kysličník žele
zitý, v hutích řečený b a rv o u , jenž slově též G a p u t m o r tu u m , k o lk o th a r , červeň  
a n g lic k á , h la d ic í  č. k le n o tn ic k á , poněvadž brousí a leští se jím kovy, zrcadla 
a drahé kameny. Zbytku tohoto nabývá se v hutích nad míru mnoho, neboť 
obnáší průměrem 33l/20/o v&hy kamene vitriolového. Odv r. 1862 do r. 1872 
dostalo se ho v závodech Starckových 110.485 centů. Žhavá barva vyškra
buje se z baněk a má dle horka, jemuž byla vydána, odstíny rozdílné. V do
lejších baňkách jest totiž tmavější, v hořejších pak světlejší. Druhdy bývalo 
pálení nedokonalé, neboť jen tak lze rozuměti poznámce ve 4. vyd. Erckerova 
spisu svrchu dotčeného: „Vyndá-li se caput mortuum z retort a postaví-li se 
na čas na vzduchu, aby nezmoklo, přibírá na novo ze vzduchu podstaty vi- 
triolické.íť S počátku měl kolkothar nepatrný odbyt k leštění, nebo sloužil 
prosévaný za sprostou barvu natěrači. Čím více vzmáhalo se dobývání české 
kyseliny sírové, tím výš kupily se-pahorky jeho při hutích a shledáno s po
divením, že daří se na nich výborně rostlinám, zvláště luštinatým. Úkaz ten 
vysvětluje se snadno tím, že v kolkotharu jsou vůbec všechny netěkavé součásti 
kamene vitriolového, zejména i síran vápenatý a hořečnatý. K tomuto zane
dbanému zbytku obrátil Starek svůj zřetel a pokoušel se o zušlechtění jeho 
s takovým úsilím, že má nyní cenu čtyřnásobnou a vyváží se ve veliké hoj
nosti do ciziny. R. 1832 prodalo se ho jen 5000 centů, r. 1838 již 8000 centů 
a vyvezlo se do ciziny 5000 centů, r. 1872 pak rozprodalo se 20.000 centů, 
většinou do ciziny. Potřebné úpravy nabývá kolkothar v továrně barev na Břa- 
sích (viz přílohu 5.), r. 1874 úplně přestavěné, v níž se ho vzdělává do roka 
23—27.000 centů.

Barva syrová rozemílá se francouzskými kameny, načež vypaluje se opět 
s přísadou soli kuchyňské v určité teplotě Žlutých druhů nabývá se, přičiní-li 
se 2%  soli, načež pálí se po čas hodiny a chladí se nenáhle v prostoře uza
vřeném. Hnědé barvy nabývá se přísadou 4%  soli, fijalové pak 6%  soli, te 
plotou po čas 6 hodin nenáhle se povyšující a chlazením rychlým. Toto vy
palování děje se v dlouhých trubicích hliněných, podobných baňkám k pálení 
kyseliny, jež jsou v pecech galejných uspořádány 5 řadami nad sebou, v každé



Zámek a hutě v Kázňově.

Továrna barev v Břasích.

Příloha 5. k dílu IV. „Kroniky práce*.
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po 12, tak že má pec 60 trubic. Práce tato má své obtíže, neboť přepaluje 
se kolkothar snadno v barvu tmavohnědou, nepožívající obliby. Upravování te 
ploty v pecech vymáhá tudíž dělníků, opatrných a zkušených. Vypálená barva 
chladí se, prosévá se a plaví se. V kádích míchacích míchají se barvy svrchu 
jmenované s barvou syrovou, čímž vznikají různé odstíny od žluté barvy do 
purpurové a tmavofijalové, jichž jest 41 druhů. Hotové barvy suší se, obalují 
se papírem a rozesílají se, hlavně do Hamburku k natírání korábů, k čemuž 
hodi se zvláště svou trvanlivostí.*)

Anglická kyselina sírováZs\me někdy též bílým olejem vitriolovým a tvoří 
se přistoupením kyslíku k bezvodné kyselině siřičité. Jest mladší sestrou ky
seliny české, neboť zpozoroval teprv na počátku věku XVII. Angelus Sala, že 
tvoří se kyselina sírová, spaluje-li se síra pod vlhkou bání skleněnou. Způ
sobem tímto velice nedokonalým a nevydatným vyráběli ji lékárníci, nazývajíce 
ji trestí sírovou. Kyseliny sírové, připravené způsoby rozličnými, pokládaly se 
za sloučeniny rozdílné, až Libavius dokázal totožnosť jich. Mnohem později, 
k radě Francouzů Le-Fěvre-a a Lémeryho, přičiňoval se k síře salnytr pro 
rychlejší hoření, čímž rozmnožil se výtěžek kyseliny netušené. Angličan Ward 
zařídil dle tohoto způsobu továrnu v Richmondě u Londýna. Užíval ballonů 
skleněných až 300litrových, uspořádaných ve 2 řadách na dlouhé písečné 
lázni, tak že hrdla jich ležela vodorovně. V každém hrdle byla cihla, na niž 
dala se žhavá lžice železná, jež naplnila se směsí ze síry a salnytru, načež 
uzavřelo se hrdlo zátkou dřevěnou. Ob čas přidávalo se vždy směsi čerstvé. 
Páry pálením zplozené působily v sebe u vnitř ballonů a poskytovaly kyselinu 
sírovou, jež rozpouštěla se ve vodě, prvé do ballonů přichystané. Ward pra
coval s úspěchem takovým, že kilogram kyseliny, jenž stál prvé 13 zl., pro
dával záhy za 2 V2 zl.

As r. 1746 nahradili Angličané Roebuck a Garbett ballony skleněné roz
sáhlými komorami olovenými, poněvadž olovo porušuje se málo kyselinou sí
rovou. Do prostřed těchto zavezla se na železných kolejích kára, nesoucí 
plechovou pánev, v níž hořela směs ze síry a salnytru. Prvý závod toho druhu 
zřízen v BirmiDghamu, druhý pak v Preston-Pansu ve Skotsku. Tím stal se 
rozhodný obrat v dějinách průmyslu, neboť kyseliny,- kteréž prodávalo se za 
20 kr. kilogram, mohlo se užívati k drahnému množství prací průmyslových, 
k nimž jest obzvláště způsobilá. Další pokroky přestávaly na tom, že zdoko
naloval se vynález anglický, což dělo se s úspěchem nejlepším ve Francii. 
Anglický vystěhoválec Ilolker zřídil prvé komory olověné vRouenu 1766, De la 
Follie radil 1774, aby se pouštěly k hořící síře páry vodní a Holkerův vnuk 
zavedl nepřetržité spalování síry 1810. Gay-Lussac opravil 1827 výrobu velmi 
podstatně tím, že zavedl užívání kyseliny dusičné na místě salnytru a postaral 
se 1842 o zhušťování nepohodlných výparů dusičelých, čímž jsou tyto navrá
ceny do oběhu fabrikace k novému užitku. Perretové v Lyoně konečně jali se 
užívati 1832 lacinějších kyzů na místě síry.

Prvá olověná komora v Čechách zřízena 1808 vLukavicích u Chrudimi, 
druhá 1827 na Zbraslavi. Výrobu z kyzu zavedl 1833 vJemníkách u Slaného 
Ignác Brem. Velkolepé závody máme v Ústí nad Labem, Kralupech, Břasích 
(obr. 261), Kamenci, Lukavicích atd.

Při nynějším dobývání anglické kyseliny sírové, byť i neprovozovalo se

*) Uvádíme zde tyto rozpravy obšírnější o české kyselině s írové:
A . Prochaska , die Firma J. D. Starek and ihre Berg-, Mineral-Werke und Fa-- 

briken. 1873.
E . V. Jahn , Darstellung des Vitriololes in Bohraen (Wagners Jahresbericht uber die 

Leistungen der chemischen Technologie, 1873, Sy. 220—229).
J. V. Jahn , Hutě vitriolové v západních Čechách (Světozor 1875, č. 30 -34 ).
Zd. V. Ja h n , Geologický nástin okolí města Plzně; O české čili dýmavé kyselině 

sirkové (v III. a IV. zprávě vyššího reálného gymnasia v Plzni).
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cemi do všech oddělení. Kyseliny dusičné lze užiti způsobem rozdílným. Nej
dříve míchal se hned k síře salnytr a pak tvořil se vedlé kyseliny siřičité hned 
zároveň kysličník dusičitý. Způsob ten měl rozličné vady, zkoušelo se teda 
opět a opět, až konečně přestalo se na tom, že pouští se kyselina dusičná 
do komor. Z nádoby venku postavené vytéká tenkým proudem na misky nebo 
schodovité plošky porculánové, po nichž rozlévá se povrchem velikým, čímž 
usnadňuje se působení její v plyny. Někdy pouštějí kyselinu dusičnou do řady 
trub pískovcových, jež jsou vedlé sebe v komoře stupňovitě postaveny. Nechť 
však pouští se již do komor kysličník dusičitý jako dříve, nebo kyselina du
sičná jako nyní, přichází se přec na konec k témuž výsledku. Jakmile setká 
se totiž kyselina dusičná se siřičitou, postupuje této čásť kyslíku, měníc ji 
tím v kyselinu sírovou. Pozbyvši kyslíku stala se kyselinou dusíkovou, kteráž 
však v poměrech takových též nemá trvání. Vodními parami totiž rozštěpuje

všude způsobem v podrobnostech úplně stejným, rozeznáváme vždy výkony 
tyto: 1. spaluje se síra; 2. přivádí se kyselina dusičná a působí vzájemně 
plyny z ní vznikající, bezvodná kyselina siřičitá, vzduch a vodní páry, v olo
věných komorách, čímž nabývá se kyseliny sírové; 3. jímají se páry dusičelé;
4. zhušťuje se kyselina sírová.

Pec, v níž spaluje se síra, nachází se na počátku celého přístrojí. Toto 
skládá se obyčejně z několika oddílů, spojených vespolek trubicemi v prostor 
jediný, kterýž končí se komínem, aby se opatřilo tažení větru, vedoucí plyny 
celým přístrojím. Síra spaluje se na pánvích železných, jež zahřívají se při 
počátku zdola. Přístup vzduchu upravuje se šoupátky ve dvířkách peci tím 
způsobem, aby bylo vzduchu více než třeba na spálení síry. Nadbytek vzduchu 
nemění se ovšem, než mísí se s bezvodnou kyselinou siřičitou a odvádí se 
s ní do komor olověných. Kyselina siřičitá není však s to, aby si přibrala 
přímo kyslík ze vzduchu, ač snaží se velice, aby s ním se sloučila, pročež 
dává se jí za pomocnici kyselina dusičná. Nad to potřebí i vody, aby se nabylo 
kyseliny sírové. Yoda mění se v kotli párném v páry, jež pouštějí se trubi-

Obr. 2G1. Továrna na anglickou kyselinu sirkovou v Braších.
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se hned ve dvé, v kyselinu dusičnou a kysličník dusičitý, kterýž má z jme
novaných sloučenin kyslíku nejménč (na 14 částic dusíku drží kysličník du
ši čitý 16 č., bezvodná kyselina dusíková 24 č. a bezvodná kyselina dusičná 
40 č. kyslíku). Kysličník dusičitý jest plyn bezbarvý, nadaný nejusilovnější 
snahou, aby si opatřil více kyslíku ze vzduchu. Týž plyn vyvinuje se, rozpou- 
štíme-li některý kov v kyselině dusičné, ale mění se přicházeje do vzduchu 
rázem v rudohnědé, dusivé páry bezvodné kyseliny dusíkové.

Jak tuto vylíčeno, nemá kyselina dusičná, dusíková a kysličník dusičitý 
v komorách olověných trvání, měníť se rychle prvá v druhou, tato pak v prvou 
a třetí, z níž stává se kyslíkem vzduchu hned zas druhá, jež poskytuje zas
prvou a třetí atd. Celý děj v komo
rách olověných čelí teda ku konci 
tomu, aby se přenesl kyslík vzduchu 
na kyselinu siřičitou, kteráž stává se 
takto kyselinou sírovou. Kyselina du
sičná jest tu vlastně jen prostřední
kem vždy ochotným, kyslík přijímají
cím a zas dále postupujícím, pročež 
nedoznává ujmy na hmotnosti své. Po
něvadž neubývá chemické síly, spo
čívající v kyselině dusičné, mělo by 
malé množství jí býti s ustavičnou 
práci továrnickou, kdyby jí právě ne- 
ucházelo někde. A tu shledáváme, že 
hotová kyselina sírová drží v sobě 
část kyseliny dusičné, ježto čásť jiná 
odnáší se vzduchem potřebovaným, 
odcházejícím do komína. Ztráty tyto 
obmezily se značně, když zavedlo se 
nepřetržité spalování síry, čímž i výroba rozhojnila se znamenitě.

1 kilogram síry potřebuje, aby z něho byla kyselina sírová, 1500 gramů 
čili 1055 litrů kyslíku, kterýž jest obsažen v 5275 litrech vzduchu. Užívá-li 
se na místě síry kyzu, kterýž vymáhá kyslíku též pro své železo, spotřebuje 
se více vzduchu, na každý kilogram síry 6595 litrů vzduchu. Dále třeba na 
každý kgr. síry 2 5 až 3 kgr. vody v podobě par. Nemineme se teda s pravdou, 
tvrdíme-li, že při výrobě kyseliny sírové ze 100 kgr. síry máme as 600 krych
lových metrů plynů teploty 40—50° C., vzájemně v sebe účinkujících. Čítá se 
tudíž na každý cent kyseliny, jenž má se vyráběti, prostor 120 krychlových 
metrů, a pracuje-li se s kyzem, čítá se prostor o polovici větší. Na Břasích, kde 
vyrábí se ročně as 23.000 centů kyseliny, obnáší prostor v olověných komorách 
3253 krychlových metrů a z toho náleží hlavní komoře 2780 kr. metrů. Zá
vody Starckovské mají při výrobě as 40.000 centů kyseliny prostor v olově
ných komorách as 5370 kr. metrů. Veškerá výroba této kyseliny páčí se nyní 
na 8 millionů centů ročně, z čehož náleží Anglii téměř */2 a Francii A/3.

Na obr. 263. A  a B  vidíme celou soustavu komor olověných. Sestavují 
se z válcovaných desk olověných tloušťky 3—8 millimetrů. Vyšlo v té příčině 
na jevo, že porušuje se kyselinou olovo čisté mnohem více než nečisté olovo 
obecné. Komory skládají se ze dvou částí, ze dna, jež má podobu talíře a 
jehož kraje jsou as o 36—54 centimetrů do výše ohnuty, a ze stěn postran
ných, visících nade dnem v podobě báně. Dno i strany skládají se z většího 
množství desk, jež spojují se úplně neprodyšně bez pájky, totiž plamenem 
vodíkovým. Jsouť postaveny na silném lešení dřevěném vysoko nad povrchem 
země, spočívají zhusta na zděných pilířích a pokrývají se střechou. Nejprvé 
pokládají se sloupy postranné deskami olověnými, jež spojují se ve stěny, po 
té dělá se podobně dno a strop. Ke stranám přidělávají se proužky olověné,

Obr. 262. Anglická pec ku praženi kyzu.



jež přibíjejí se železnými hřeby na lešení, podobně připevňuje se i strop ke 
trámům svrchným. Lešením jdou chodby kolkolem a lze tudíž poznati hned, 
jest-li přístroj kde poškozen. Děje se to netoliko kyselinou, než i některými
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Obr. ‘26:3. K om ora  olovóná. A. '

Obr. ‘263. Komora olovčná. B.

brouky a pilořitkami, jež způsobují díry až 6 millimetrů. Pracuje-li se dobře, 
trvají komory 12— 18 let, užívá-li se však kyzu, jen 5 —8 let. Dno komory 
jest pokryto slabou kyselinou sírovou, kteráž pokrývá spolu zpodní hrany stěn



postranných. Takto jest vnitřek komory oddělen od zevnějšího vzduchu a může 
se přec kyseliny z ní vypouštěti kdy a kde libo.

Síra spaluje se v peci A , jež má dno železné. Plamenem hořící síry vy
hřívá se malý kotel párný, obyčejně však bývá do zásoby jiný kotel párný 
s topením samostatným. Druhá pec jest naznačena šoupátkem a, jímž upravuje 
se přístup vzduchu, vybírají se po hodině oharky a nakládá se čerstvá síra. 
Z těchto pecí odvádějí se plyny (bezv. kyselina siřičitá a vzduch, částečně 
kyslíku zbavený) širokými troubami B  do trouby C 6 až 10 metrů vysoké, 
aby byl tah dostatečný. Někdy pouštějí se plyny nejdříve do malé suché 
předsíně* v níž ochlazují se a osazují zároveň přimíšeniny méně těkavé, zvláště 
bezvodnou kyselinu arsenovou, selén, thallium a kysličník železitý. V kalu 
olověných komor objevil Berzelius 1817 selén a Crookes r. 1861. thallium.

Otvorem O  vstupují plyny do malé komory C1 —- — C \ zároveň tam 
vstupuje mocný proud par, jímž rozmnožuje se tažení větrů a podněcuje se 
působení chemické. Odtud přicházejí plyny trubicí DE, do níž žene se při x  
opět proud par, do komory E \  z této trubicí E té do komory E 444 atd.

Do komory E ,4i teče ustavičně nebo občasně kyselina dusičná z nádoby/po  
tarasu gg4 a rozkládá se kyselinou siřičitou, s níž dotýká se na povrchu ve
likém. Kyselina sírová, kteráž vznikla tím způsobem, drží v sobě mnoho ky
seliny dusíkové i dusičné, pročež pouští se trubicí ee4 nazpět do komory E ', 
v níž pozbývá řečených přimíšenin kyselinou siřičitou tam převládající. Z ky
selin řečených a par vodních tvoří se kyselina sírová a kysličník dusičitý. 
Tento a kysličník dusičelý, utvořivší se z něho kyslíkem, přichází s ostatními 
plyny zas do komory E 44t a co v této zůstává nezhuštěno, ubírá se dále tru 
bicí E 44 do veliké komory FF, kteráž jest hlavní částí celé soustavy a hlavním 
rodištěm kyseliny sírové, poněvadž tam plyny prodlévají nejdéle. Na rozličných 
místech pouštějí se do ní trubkami hh páry vodní, aby se promíchaly plyny 
lépe vespolek. Tam tvoří se hlavně kyselina sírová kyslíkem vzduchu, k čemuž 
pomáhá kysličník dusičitý, jenž okysličuje a odkysličuje se 40— 50krát po 
sobě, a též kyselina z komor ostatních přitéká tam trubicemi. Plyny, kteréž 
nezhustily se v komoře této, procházejí trubicí GG4 do menší komory H, kde 
tvoří se také ještě kyselina, aniž by se plyny zúplna ztrávily. Zbytek plynů 
pouštíval se trubkou J K  (ve výkrese tečkovanou) do vzduchu, jejž naplňoval 
výpary nezdravými (při této úpravě procházely plyny z peci přímo otvorem E  
do komory E ‘). Takto přicházela valná čásť kyseliny dusičné a siřičité úplné 
na zmar a jakou měrou trpěli sousedé, vyšlo na jevo bramborovou revolucí 
r. 1856 v Belgii, kteráž čelila proti tamějším továrnám chemickým. Otravovali 
se jimi vzduch do vzdálenosti 2 kilometrů a každé minuty chrlily komíny do 
vzduchu % krychl. metru kyseliny siřičité a 1*7 krychl. metru kyseliny solné, 
Do roka proplýtvalo se takto za J/2 millionu zlatých oněch sloučenin.

K nápravě této vady a k dalšímu zužitkování oněch sloučenin navrhl 
slavný chemik Gay-Lussac přístroj velmi důmyslný, kterýž nazývá se v továr
nách podnes jmenem jeho. Plyny vedou se totiž trubicí H 4H 44 do zavřené ná
drže MM, rozvržené v několik oddělení a chlazené zevnitř vodou, aby páry 
se zhušťovaly spíše. Trubicí í ř "  vedou se do poslední komory ií" , z této pak 
opět do podobné nádrže M 4M ', z níž konečně vedou se trubicí J  do věže J 4. 
řečené Gay-Lussac. Yěž tato jest válec olověný, 10 metrů vysoký, průměru 
1*6 metru, někdy uvnitř vyložený ohnivzdornými kameny, kterýž plní se hru
bými kousky koků (někdy též kuličkami skleněnými, střepy z trubek odvod- 
ňovacích), na něž s nádoby u teče ustavičně silná kyselina sírová. Aby toto 
zavlažování kyselinou dělo se stejnoměrně, jest nad koky v i  korýtko o dvou 
odděleních. Jsk naplnilo se oddělení jedno kyselinou, překlopuje se korýtko, 
zaráží se o pevnou příčku a rozlévá kyselinu na koky. Zatím teče kyselina 
do druhého oddělení a když je naplnila, překlopuje se korýtko k druhé straně 
a vylévá kyselinu zas tam, což opakuje se v dobách pravidelných. Silná ky-
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selina sírová pohlcuje z plynův úplně kyselinu dusíkovou a kysličník dusičelý, 
totiž právě ty přimíšeniny, jež nemají se do vzduchu pouštěti pro škodlivosť 
i skutečnou hodnotu svou. Patrně jest potřebí, aby bylo ještě v poslední ko
moře tolik kyslíku, co by se okysličil všechen kysličník dusičitý, jehož by ne
pohltila kyselina sírová; radno jest tudíž, aby se dávalo do kyseliny sírové, 
stékající na koky, něco kyseliny dusičné, kterouž pohlcuje se i kysličník du
sičitý. Kyselina věžná čili nitrósnd, nasycená parami dusíkovými a dusičelými, 
sbírá se v nádrži J" . Žene-li se do této z kotle párného pára silně napnutá, 
tlačí se kyselina do nádrže p, z níž má přístup do nádoby q nad prvou malou 
komorou. Z této nádoby pouští se kyselina nitrósná kohoutkem do korýtka pře
klopného v C1 a rozlévá se po olověných stupních C6C5C*C na velikém po
vrchu. Kyselina siřičitá, přistupující trubicí C, a páry vodní proudící trubicí O  
rozkládají ve vysoké teplotě kyselinu dusíkovou a kysličník dusičelý, uvolňuje 
se kysličník dusičitý, jenž odchází s plyny do komor dalších, a nabývá se 
čisté kyseliny sírové, kteráž pouští se olověnou trubkou do komory E 4 a ko
nečně do hlavní komory F, z níž vybírá se hotová kyselina dle potřeby. Tímto 
důmyslným přístrojem přivádějí se užitečné plyny dusíkové vždy zas do fabri- 
kace a přinášejí užitek mnohonásobný, pročež postačuje právě tak malé množ
ství drahé kyseliny dusičné (na Břasích desítiletým průměrem vymáhá 100 
kilogr. síry 3 l/4 kgr. kyseliny dusičné, jíž bývalo třeba i 10 kgr.).

Pro drahosť a velikou hutnosť olova navrhuje se, aby se zřizovaly ko
mory z vulkánovaných desk kaučukových nebo guttaperčových, jež však porušují 
se plyny rychleji; k témuž konci oeiporučoval se zeiodelit (str. 601), nebo 
desky skleněné, zatmelované pryskyřicí. Jevila se i snaha, obejiti se zúplna 
bez komor, avšak nedošla úspěchu žádoucího. Nyní vyrábí se anglická kyselina 
sírová téměř všude z k y zu .  České továrny mají bud kyz domácí (Lukavice) 
nebo dovážejí jej z Německa (Břasy, Ústí nad Labem), zvláště hojně vyskytuje 
se ve Vestfálsku. Pálení kyzu vyplácí se všude, kde lze jej dostati za lj4 ceny 
síry. Kyz v kusech praží se v šachtových pecech (obr. 262.). Šachty jsou dole 
uzavřeny roštěm a mají po stranách dvoje dvířka. Hořejšími, v čas potřeby 
otevřenými, dosýpá se kyzu, dolejšími pak připouští se vzduch, kdyby ho ne
procházelo dosti roštěm, a vybírají se oharky kyzové. Bezvodná kyselina si
řičitá přichází z obou šachet do kanálu středního, jímž odvádí se do komor 
olověných. Drobný kyz míchá se s hlinou a vodou, ze směsi této dělají se 
kuličky, jež suší se a míchají se s rudou kusovou. Drobný kyz pražívá se též 
v peci, kteráž jest šikmými příčkami as tak rozdělena, jako prvé oddělení 
olověných komor (obr. 263 Č7"C7). Ruda nasýpá se nahoře a praží se horkými 
plyny, jež vycházejí z peci ku pražení hrubých kyzů. Jak ubírá se na nej- 
hlubším místě kyzu, smeká se drobný kyz po rovinách silně nakloněných a pro
chází takto celou pecí. Oharky kyzové drží v sobě ještě do 5%  síry a zhusta 
mnoho činku; slouží k dobývání skalice bílé, mědi a stříbra. Praží-li se se solí 
kuchyňskou, rozpouští se z nich chlorid měďnatý, a zbytek hodí se k do
bývání litiny nebo k vykládání peci puddlovací.

Podobným způsobem lze zužitkovati k dobývání kyseliny sírové též bezv. 
kyselinu siřičitou, kteréž nabývá se pražením rud olověných, měděných a blejna 
cinkového. Předsíňky svrchu dotčené jest tu téměř nutně potřebí, aby se od
loučily méně těkavé přimíšeniny, zvláště arsenik. Vždy však má kyselina 
z kyzů připravená pro skrovnější čistotu svou hodnotu menší a nesmí se jí 
užívati k účelům některým (k cínování železa).

Nepouští-li se do komor kyselina dusičná způsobem svrchu popsaným, 
dávají se do peci, v níž praží se kyz, téměř pod samým klenutím železné 
pánve se salnytrem chilským a kyselinou sírovou. Vyvinuje se tu kyselina 
dusičná a kysličník dusičelý, jež pouštějí se do komor.

Voda pouštívá se někdy do komor v podobě nejjemnějšího deště, jehož
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Zavářeni kyseliny sírové. 619

nabývá se, žene-li se proudem vody vzduch nebo pára vodní. Ušetří se tím 
hlavně topiva.

Kyselina z veliké komory vypuštěná slově též k y se l in o u  k o m o rn o u  a mívá 
v sobě značné množství vody. Kdyby se totiž pouštělo méně par vodních do 
komor, nabylo by se sice kyseliny silnější, ale tato by pohltila kyselinu du
síkovou a překazila by tím další zužitkování její. Takto vznikají h r a n é  k o m o r  
olovených , jež rozkládají se nadbytkem vody v kyselinu sírovou a dusičnou, 
ježto prchají rudé páry kyseliny dusíkové. Kyselina komorná mívá průměrem 
hustotu 1*52 (50° Bauméových) čili skládá se z 62’5% kyseliny a 37*5% vody. 
Kyselina tato hodí se přímo k vyrábění sody, kyseliny dusičné a stearové, 
skalice zelené, síranu ammonatého a kyselých fosforečnanů k hnojení. Má-li 
se však rozvážeti, zaváří se prvé do největší hustoty, aby neplatilo se zby
tečné dovozné za vodu.

Zbytečná voda vypuzuje se z kyseliny komorné horkem. Na počátku vře 
teplotou 130— 135° C., tou měrou však, jakou pozbývá vody, přibývá stále 
teploty varu, až ustanoví se při 338°. Tato kyselina, kteréž nabývá se zavá
řením kyseliny komorné vždy ku konci, má pak hustotu 1*842 (66° B.). Za
váření děje se nejčastěji v mělkých pánvích olověných, podepřených deskami 
litinovými. Obyčejně bývá takových pánví několik vedle sebe jako na stupních 
uspořádáno, tak, že nejvýš stojí pánev ohně nejvzdálenější. Kyselina vaří se 
v pánvi nejvyšší po několik hodin, načež spouští se násoskou do pánve ná
sledující atd. Teplotou vždy vyšší a vyšší přivádí se tu konečné k hustotě 
1*70 (60—62° B.), bod varu jest pak as 290°. Odtud přibývá bodu varu 
velmi rychle, pročež vypařuje se značné množství kyseliny, spolu porušují se 
značně pánve a přichází mnoho olova do kyseliny. V některých závodech užívá 
se pánve nejvyšší k vyčištění kyseliny komorné. Pánev jest pak pokryta víkem 
olověným, pod něž vede se kyselina siřičitá z peci spalovací, kterouž mění 
se kyselina dusíková a dusičelá v kysličník dusičitý, jenž pouští se zas do 
prvé komory. Nezřídka však zanedbává se vyčištění toho a taková kyselina, 
kdyby se jí rozpouštěl indycb, porušuje ho vždy čásť, pročež rozpouští se 
indych raději kyselinou českou. Kyselina na pánvích sesílená hodila by se 
téměř ke všem účelům, ano rozředuje se obyčejně zas vodou, chceme-li jí 
používali. Ale v obchodě vymáhá se ještě dalšího sesílení jejího, kteréž jest 
velmi nákladné a obtížné. Ďalší zaváření děje se zhusta v ko tlích  'p la t in o v ý c h . 
Platina ovšem neodolává naprosto kyselině sírové, zvláště drží-li v sobě ky
selinu dusíkovou, ale neubývá jí přece značně (na 1000 kilogr. kyseliny hustoty 
1*84 ubylo platinového kotle o 1—2 grammy). Kotel platinový s příslušenstvím, 
v němž může se ve 24 hodinách 2500 kilogr. nejsilnější kyseliny připraviti, 
vymáhá ovšem náramného nákladu 30.000 franků a správy ob čas se vyskytující 
jsou tolikéž drahé, ale výhody převládají, a zavedením těchto přístrojů snížila 
se cena kyseliny značně. Ovšem třeba opatrnosti, neboť kotel smršťuje se příliš 
náhlým ochlazením tak značně, že konečně puká, také platina křehne křemí
kem z uhlí a stává se roztopitelnou, pročež dává se kotli někdy obal litinový. 
Z nejnižší pánve olověné pouští se horká kyselina do kotle, as %  tohoto. 
Kotel jest pokryt kloboukem, jehož krk ústí se do hadité trouby olověné, 
chlazené vodou. Páry, vystupující z vroucí kyseliny, zhušťují se v této troubě 
a vytékají do nádrže olověné. S počátku jest v nich kyseliny málo, ale čím 
výše dostupuje bod varu, tím víc kyseliny vypařuje se, kteráž dává se zas do 
pánví. Na konec by překapovala čistá kyselina, avšak náklad byl by tak značný, 
že přestává se na hustotě 66° B., kde zůstává v kyselině ještě malý podíl 
(1—2°) vody. Kyselina zavařená pouští se násoskou platinovou, kteráž chladí 
se vodou stále se obnovující, do ballonů skleněných nebo džbánů hliněných, 
v nichž rozesílá se. Některé továrny vyrábějí ze slabé kyseliny, překapující 
na počátku, starým železem skalici zelenou, a dolévají jenom silnější kyselinu 
na pánve.
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Někdy zaváří se kyselina v truhlících dřevěných, olovem vyložených a 
topených parou, kteráž proudí haditými trubicemi olověnými, na dně truhlíku 
položenými. Kyselina zaváří se tu do hustoty 1*7, načež pouští se do nádrže 
dřevěné, olovem vyložené, kterouž vede haditá trubice. Touto prochází kyse
lina komorná a zahřívá se kyselinou vřelou. Neztrácí se tu kyseliny pro te 
plotu nižší, spotřebuje se málo uhlí, třeba méně práce, a pracuje se velmi čistě.

Zhusta užívá se k témuž účelu horkých plynů z pecí, v nichž praží se 
kyz, což děje se nejlepší vézí Gloverovou. Tato zřizuje se z olova u výši 
4— 8 metrů a mívá základnou 6— 10 čtverečných metrů. Uvnitř jest vyložena 
kamenem, aby se ušetřilo olovo, a naplňuje se hrubými kusy pískovce nebo 
cihel, jež jsou s to, aby odolaly vřelé kyselině sírové. Horké plyny z přažírny 
pouštějí se do zpodu věže, pozbývají tam tepla a odvádějí se ochlazené do 
komor olověných. Shora přitéká stále kyselina hustoty 1*5 (někdy též nitrósná 
kyselina z věže Gay-Lussacovy, kteráž čistí se tu snadněji a dokonaleji), roz
ptyluje se ve věži a nabývá horkými plyny hustoty as 1*7. Zaváří se tu ky
selina rychle a co by se vypařilo z ní, přivádí se v komoře olověné k užitku, 
tolikéž i páry vodní z kyseliny.

Konečné zaváření kyseliny děje se zhusta i v křivulích ákleněných, ač 
s nákladem značně větším, neboť pukají křivule snadno a způsobuje se tím 
i ztráta kyseliny.

Prodajná kyselina, byť i byla řádně připravena, drží v sobě nečistoty, 
kteréž by vadily v pracích choulostivějších. Předně jest v ní síran olovnatý, 
kterýž osazuje se z ní v bílé sedlině, mícháme-li ji asi s 3nás. množstvím vody; 
Kyselinu dusíkovou poznáváme, kápneme-li do vřelé kyseliny opatrně roztoku 
indychového, kterýž odbarvuje se. Polijeme li takovouto kyselinu silným roz
tokem skalice zelené, barví se tato tmavohnědě nebo vzniká na rozhraní obou 
kapalin vrstva načervenalá. Takováto kyselina není tudíž k rozpouštění indychu 
způsobilá, čistí se však, zahřívá-li se se síranem ammonatým (čpavek a ky
selina dusíková dávají totiž spolu dusík a vodu) nebo s kyselinou šťovíkovou. 
Zvláště překáží přítomnost arsenu, kterýž byl kyselinou sírovou zavlečen do 
chleba, kyseliny solné, vinné, citrónové, octové, fosforečné, mléka sirného, síry 
zlaté atd. Poznává se sirovodíkem, kterýž poráží z kyseliny rozředěné žlutou 
sedlinu sirníku arsenového, a týmž způsobem čistí se také. Přísad netěkavých 
zbavuje se nejlépe, překapuje-li se ze křivule skleněné, kteráž staví se na 
podstavec plechový nebo víko tyglíku hliněného, aby kyselina zahřívala se se 
strany a nepohybovala se varem tak prudce.

Nejsilnější anglická kyselina sírová má vždy ještě as 1 2 —P6°/0 vody 
v sobě, čímž různí se od čisté kyseliny sírové, s níž má jinak podobu nej
větší. Jest kapalina úplně bez barvy, ale prachem, kterýž přichází do ní, bývá 
zažloutlá nebo zahnědlá. Má hustotu oleje, nepouští dýmu na vzduchu, ale 
přibírá z něho až 15násobný objem vody. Míchá-li se s vodou, zahřívá se 
velmi silně (5 kilogr. vody o 10° C. zahřívá se 12 5 kgr. kyseliny do 130°). 
Y životě jest krutým jedem, neboť vysouší blány a tkaniva těla přerychle, 
usmrcujíc je. Kdyby se jí otrávil někdo, dává se mu užívati pálené magnesie, 
rozmíchané v teplé vodě.

Užívání kyseliny sírové. Kyselina sírová jest v průmyslu zhusta nástrojem 
mocným, jehož užíváme, abychom nabyli výrobků přerozmanitých a veledůle
žitých. Jevíť způsobilost k průmyslu nad jiné kyseliny větší tím, že jednak 
jest lacinější, jednak mocnější ostatních, pročež vypuzuje tyto ze sloučenin. 
Užíváme jí tudíž ku přípravě téměř všech kyselin ostatních. Ze soli kuchyňské 
nabýváme jí kyseliny solné, ze salnytru kyseliny dusičné. Ve fosforečnanu vá
penatém převádíme jí kyselinu fosforečnou ve sloučeninu rozpustnou, rychleji 
působící. Tolikéž užíváme jí k dobývání chlóru a vápna chlórového, kyseliny 
bórové, octové, vinné a citrónové, šťavelové, svíček stearových č. Millyho, vy
lučujeme jí bezvodnou kyselinu uhličitou z vápence nebo magnesitu, vodík
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z vody a činku, kostík z kostí atd. Pro velikou sílu chemickou, kterouž pro
jevuje vůči kovům a zásadám, slučujíc se s nimi přesnadno v sírany, jest 
obecným rozpustidlem kovů a kysličníků jich. Y domácnosti používáme jí tudíž 
k vyčištění kovů, povrchně zrezavělých, tolikéž čistí se jí plechy, jež mají se 
cínovati, nebo z nichž razí se peníze, jakož i rozpouští se jí stříbro, ježto 
nedotýká se zlata (viz raffinování zlata). Poskytuje nám též mnohé důležité 
sírany, o nichž povíme ještě níže. Mohli bychom se domýšleti a skutečně jsou 
mnozí mínění toho, že tato kyselina jest obecný kazimír, ano že jest sku
tečným nepřítelem pokolení našeho. Pravdať ovšem, že zneužívá se jí zhusta 
lidmi nerozumnými nebo zlomyslnými na zkázu oděvu nebo dokonce života* 
avšak čeho by člověk vůbec nedovedl k zlému konci obrátiti? Rušivý účinek 
kyseliny sírové v tělo původu rostlinného nebo zvířecího není však úplně bez 
užitku, řídíme-li jej směrem určitým a měníme-li jej přísadou vody do ky
seliny. Těla takováto jsou složena z uhlíku, vodíku a kyslíku a kyselina sí
rová odnímá jim vodík a kyslík v podobě vody, zůstavujíc v nich uhlík, pročež 
zuhelňuje dříví, cukr třtinový atd. Zahřívá-li se silná kyselina s lihem, osvo
juje si z něho tolikéž prvky vody a poskytuje éther, ve vyšší pak teplotě při 
ještě větší ztrátě vody dává z něho svítiplyn (uhlovodík těžký).

Avšak rozličné sloučeniny ústrojné nejsou kyselinou stejně porušitelný 
a toho užívá se nezřídka. Vlákna lněná odporují jí ku př. mnohem déle než 
vlákna bavlněná, pročež máme^v ní prostředek, abychom dovedli rozeznati 
bavlnu ode lnu ve tkaninách, čistých tuků a těl jim podobných dotýká se 
jen skrovně, pročež hodí se výborně k čistění č. raffinování olejů- Míchá-li 
se do oleje, zuhelňuje toliko sliz a bílkovité sloučeniny, obsažené v něm, a 
přivádí je do sedliny, sama pak vypírá se vodou zase z oleje. Podobným způ
sobem čistí se jí též olej kamenný, solárný a paraífin. Zahřívá-li se však tuk 
do 110—115° á míchá-li se s nejsilnější kyselinou sírovou, rozkládá se v ky
seliny mastné a glycerin, čehož užívá se zhusta k výrobě svíček stearových.

Kyselina, kterouž jsme rozředili vodou, má ovšem účinky mírnější a 
způsobuje proměny méně pronikavé. Zahříváme-li škrob s vodou, do níž dali 
jsme trochu kyseliny, rozplývá se škrob rychle, mění se v gummu škrobovou 
či dextrin, a po té v cukr škrobový č. glykosu, aniž by tu kyselině čeho se . 
dostalo, aniž by čeho pozbyla. Jakmile dostála úkolu svému, odlučujeme ji 
z roztoku snadno a dokonale křídou, kteráž tvoří tu sádru (síran vápenatý) 
téměř úplně nerozpustnou. I gummu a buničinu rostlinnou, z níž skládá se 
hlavně dříví, sláma, len, hadry atd., převádí podobně v cukr. Zajímavé pro
měny doznává kyselinou sírovou též papír. Smočí-li se totiž silný nekližený 
papír na krátko do silné kyseliny, načež vypírá se dobře vodou a na konec 
i čpavkem, mění se v v pergamen rostlinný (díl I., str. 287.).

Chemik theoretický přibírá si při rozmanitých pracích svých téměř co 
chvíli kyselinu sírovou na pomoc. Zvláště užívá přitažlivosti její k vodě v su
šičích č. exsikkatorech Nad nádobu s nejsilnější kyselinou sírovou klade totiž 
na drát předměty, jež chce vysušiti, a poklopuje je bání skleněnou. Vysou
šejí se takto předměty, jež by neodolaly horku nebo účinku vzduchu. Fysi
kové užívají jí tolikéž při svých přístrojích elektrických.

Kdybychom však chtěli jen poněkud vyčerpati toto pojednání o důleži
tosti kyseliny sírové, vybočili bychom daleko z mezí nám tuto vykázaných, 
aniž bychom dotkli se všeho. Přestaneme tudíž raději na tom, že k důleži
tým síranům, o nichž jednáno svrchu (sádrovci, barytu, kamenci, sulfátu), do
dáme ještě několik zpráv o síranech kovů těžkých, jež šlovou obyčejně skalice 
č. vitrioly. Rozeznáváme po barvě skalici zelenou, modrou a bílou.

Skalice zelená jest síran železnatý, vodnatý (vzorec Fe S 04. 7H20) a 
byla již za starodávna známa, neboť tvoří se v přírodě ze sirníkův železa 
okysličením, zvláště na břidlici vitriolové a kamenečné, kde pak má voda pří
stup, rozpouští še v ní a přichází takto do vod dolových (bývala tudíž v do
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lových vodách Kaňkovských u Hor Kutných). V Čechách dobývali jí v Lo- 
ketsku a u Radnic již před r. 1550. Nyní vyrábí se jí nejvíce v hutích 
StárčkoVských. Pórovaté oharky po dobývání síry z kyzů vyhazují se totiž 
na nepromokávám základě ve veliké hromady, podoby zkomoleného kužele. 
Aby se podporoval účinek vzduchu, kropívají se vodou a zůstávají v těchto 
haldách tak dlouho, až ulevilo teplo, vznikající s počátku. Tvoří se tu pů
sobením kyslíku vzdušného síran železnatý, kterýž rozpouští se vodou. Louh 
tento pouští se do nádrží se starým železem, kterýmž mění se síran žele
zitý, v louhu vždy obsažený, v síran železnatý, a vylučuje se spolu měd. Louh 
takto vyčištěný zaváří se v olověných pánvích, při čemž pouští sedlinu zása
ditého síranu železitého, jež slově blátem vitriolovým a poskytuje pálením 
barvu červenou, totiž vlastně kolkothar. Roztok, kterýž učistil se stáním, pouští 
se do dubových kádí, v nichž nacházejí se hladké pruty dřevěné ve vzdále
nosti as na 8" od sebe. Na těchto vylučují se nejúhlednější hráně skalice 
hroznové. Na dně a stěnách osazují se též hráně, ale jsou méně úhledný a 
čisty. Matečný louh zaváří se v některých závodech na kámen vitriolový 
k dobývání české kyseliny sírové (str. 609.).

Podobným způsobem tvoří se i z břidlice vitriolové na haldách prvé 
síran železnatý a ten mění se teprv kyslíkem vzduchu částečně dále v síran 
železitý. Dá-li se do louhu z břidlice železo, lze ho též použiti k výrobě 
skalice zelené, což děje se skutečné v některých hutích Starckovskýcb.

V louhu kamenečném bývá zhusta mnoho síranu železnatého, pročež 
vyhraňuje se nejprvé skalice zelená a ze zbytku teprv připravuje se kamenec 
ovšem čistší než z louhu syrového.

Někdy nachází se při uhlí hnědém, kamenném nebo rašelině kyz 
obecný, pomíšený s kyzem magnetovým, kterýž pak zvětrává velmi rychle. 
Čistý kyz obecný však má značnou stálost na vzduchu a okysličuje se teprv, 
pozbyl-íi části síry. Ku konci tomu rovná se kyz do podoby zkomoleného 
kužele, pokrývá se hlinou a zahřívá se zdola. Síra těká tu v parách, jež zhu
šťují se na vrchu hromady a kapalná síra vybírá se z okrouhlých důlků tam 
připravených. Užívá-li se k témuž konci pecí, jako v některých závodech 
švédských, osazuje se v dlouhém, šikmo položeném komíně prášek síry. Oharky 
vzdělávají se pak rovněž snadno a týmž způsobem, jako oharky po dobývání 
síry z kyzu.

Hojně nabývá se skalice zelené při dobývání mědi za mokra, jež děje 
se z vod dolových ( vod cementových) anebo z podobných roztoků, jež připra
vují se vodou z pražených kyzů. Roztoky tyto pouštějí se totiž dřevěnými 
žlaby, v nichž jest železo. Méd oněch osazuje se na železe a vytéká zelený 
roztok síranu železnatého, kterýž zaváří se a hraní. Ye Smolníku na Sloven
sku pouští se voda do dolu, v němž zvětrávají kyzy, vytahuje se opět na den 
stroji a provádí se žlaby 1872 sáhy dlouhými. Ročně probíhá nad 21 mil- 
lionů krychlových stop roztoku těmito žlaby a zanechává v nich asi 2200 ctů 
mědi. Závod podobný jest při dole Mona na ostrově Anglesea. Ve Škofji 
v Krajině jsou kyzy měděné vtroušeny do křemene. Pražením nabývá se 
rozpustných síranů, tyto mění se železem v síran železnatý a z roztoku zava
řeného vyrůstá skalice zelená.

Kde dostane se lacino kyselina sírová, vyvářejí se jí rozbité strusky od 
zkujňování železa a pálí se do 150°, nebo rozpouští se čistý ocelek v kyse
lině. K tomu hodí se i kyselina, které používalo se již k čistění oleje řep
kového, petroleje nebo paraffinu, nebo kterou čistilo se zboží železné, jež mělo 
se emailovati nebo cínovati. Ano rozpouští se často (jako v továrnách okolí 
Vídeňského a v Kázňově u Plzně) přímo staré železo v kyselině sírové roz
ředěné. Vyvinuje se tu vodík a ze zavařeného roztoku nabývá se skalice 
zelené.

Nejčistší skalice zelené nabývá se ze sirníku železnatého (lechů č. ka
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ménků měděných syrových, bohatých sirníkem železnatým) kyselinou sírovou; 
vyvinuje se tu sirovodík, jímž čistí se kyselina sírová od arsenu.

Skalice zelená vyhraňuje se ve velikých hranolech šikmých, průzračných, 
bledě zelených, má chuť trpkou inkoustem. Na vzduchu zvětrává, pozbývajíc 
vody a bělá. Později pokrývá se žlutým, zásaditým síranem železitým. Ve 
vodě rozpouští se barvou bledé zelenou, roztok ten pak pohlcuje rychle ze 
vzduchu kyslík, čímž mění sé do tmavozelená a po té do hnědá, ješto pouští 
hnědý prášek, zásaditý to síran železitý. Proměně této zabrání se jediné tím, 
zavírá-li se roztok dobře v láhvi a jsou-li v něm ponořeny hůlky železné po 
celou hloubku jeho. O proměnách skalice v horku pojednali jsme již dříve 
(str. 604 ). Zelená skalice z hutí jest vždy nečista. Držíváť v sobě téměř 
vždy nadbytek kyseliny, síran železitý a někdy též kamenec, jakož i slouče
niny vápna, magnesie, činku, manganu a médi. Druh zvláště nečistý, barvy 
tmavohnědé, jest skalice černá, kteréž vyhledávají barvíři k některým účelům, 
pročež nápodobí se tím, že skalice obyčejná barví se duběnkami nebo listím 
olšovým. Skalice mající nadbytek kyseliny bývá bledší, pročež dodává se jí 
barvy temnější též duběnkami nebo melassou. Temná barva skalice není teda 
nikterak známkou dobroty její, jak domýšlejí se mylně barvíři a jiní živ
nostníci.

Skalice kyselá nehodí se k účelům barvířství, neboť přebytek kyseliny 
porušuje tkaniny a činí je tvrdými a lámavými. I přítomnost mědi ve ska
lici bývá na škodu, má-li se jí připraviti kypa indychová za studená; poznává 
se čistým drátem železným, kterýž pokrývá se v roztoku skalice takové za 
málo minut červenou povlakou médi. Přimíšenin takových zbavuje se skalice 
zelená přesnadno, vaří-li se roztok její s pilinami železnými nebo starým že
lezem po několik hodin. Nasycuje se takto nadbytek kyseliny, mění se síran 
železitý v železnatý a poráží se měd. Roztok procezuje a odkuřuje se rychle. 
V miskách hliněných osazuje pak hráně velmi čisté, z nichž odkapává louh 
matečný na proutěném pletivu. Zavaří-li se tento louh matečný, poskytuje 
opět hráně.

Nejvíce skalice zelené spotřebují barvíři. Kysličník železnatý mění se 
totiž, jak již s dostatek líčeno, přesnadno v kysličník železitý, kterýž dává 
s tříslovinou (obsaženou v duběnkách, kůře dubové, škumpiné, kvercitronu, 
dřevě žlutém, fustiku atd.) černou sloučeninu, s barvivý mořeny pak slouče
ninu fijalovou nebo černou. Pochodů týchž užívá se též při dělání obecného 
inkoustu. Dotýká-li se skalice zelená s indychem, aby neměl vzduch přístupu, 
mění indomodř onoho v indoběl, kteráž rozpouští se v žíravinách a poskytuje 
takto kypu, v níž nabývají tkaniny nejstálejší modři. Touž velikou slučivostí 
svou s kyslíkem, jehož hledí si kde jen možno osvojovati, jest skalice zelená 
zvláště způsobilou k desinfekci záchodů a stok. Se zapáchajícím sirníkem 
ammonatým dává totiž síran ammonatý a sirník železnatý, uhličitanem ammo- 
natým mění se v uhličitan železnatý a síran ammonatý, nadbytek skalice pak 
staví se na odpor rozkladu ústrojnin. Užívá se jí tudíž ve velikých městech 
pravidelně s velikým prospěchem. Týmž způsobem čistí se jí i svítiplyn. Dříví, 
napuštěné roztokem jejím, zachovává se před hnitím. Zlato poráží se jí z roz
toků v podobě prášku hnědého. Smíchá-li se roztok její s roztokem žluté soli 
krevné, vzniká sraženina namodralá, kteráž mění se vzduchem v modř Ber
línskou. Namočí-li se tkanina prvé do jedné a pak do druhé z jmenovaných 
sloučenin, barví se touž modří.

Pálíme-li skalici zelenou s 3nás. vahou soli kuchyňské a promýváme-li 
směs pálenou, dostaneme kysličník železitý (teda totožný s kolkotharem) v po
době jemného prášku barvy čokoládové, kterýž roztírá se na kameně porfyro- 
vém se smyrkem a dává s lojem směs, kterouž brousí se břitvy. I k jiným 
účelům béře se tak hojné, že jí továrny nemohou dosti vyráběti (jen závody 
Stařckovské poskytují jí ročně 26—30.000 centů).
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Skalice modrá Č. cyperská jest síran rn&rfnatý (vzorec Cu SOA. 5H20) 
a tvoří se v přírodě ze sirnatých rud měděných, přistoupí-li k nim kyslík 
vzduchu. Bud jest na nich povlakou, nebo vyskytuje se v tvarech ledvinovi- 
tých nebo. krapníkovitých (v Zinnvaldě, Jáchymově, Šťávnici, Oravici), nebo 
rozpouští se ve vodách báňských, jak už prvé oznámeno.

Modrá skalice prodajná jest vždy strojená. Z vod cementových nebo 
z roztoku, jehož nabylo se vodou z upraženého pyritu mědnatého, poráží se 
sirovodíkem sirník mědnatý. Suší se, pak praží se opatrně v peci plamenné 
a přijímá tu kyslík, jímž mění se v síran mědnatý.

Též rozpalují se desky měděné (stará měd kování z korábů) v plamenné 
peci a posýpají se sirou na hrubo rozbitou, načež uzavírá se pec. Síra slu
čuje se tu s mědí hned v sirník mědičnatý, kterýž pálí se dále teplotou
levnou, ježto pouští se do peci zase vzduch, a mění se takto v síran a ky
sličník mědnatý. Směs upražená, ještě teplá hází se do kádí nebo kotlů vo
dou naplněných a přičiňuje se tolik kyseliny sírové, co by se nasytil všechen 
kysličník mědnatý. Čirý roztok slévá se, zaváří se, čistí se ve zvláštních ná
držích a po té výhraňuje se v sudech, Zbytek nezměněné mědi dává se na
novo do peci a nakládá se s ním jako prvé.

Sirník mědičnatý jest hlavní součástkou kaménku měděného, jehož užívá 
se tolikéž k výrobě skalice modré. Praží se totiž opětně, čímž mění se sir
níky mědi a železa v sírany, síran železnatý pak rozkládá se u většině. Louh, 
jehož nabývá se z kamene upraženého vodou, čistí se a dává se do mědě
ných nádob ke hranění. Louh s hráni slitý míchá se s polovicí louhu syrového 
a zaváří se, načež poskytuje opět hráně. Zbývající louh černý drží v sobé 
mnoho železa, pročež poráží se z něho měd železem. Druhdy zavářel se a 
poskytoval skalici černou svrchu jmenovanou. Skalice takto připravená jest 
laciná, ale nečistá, neboť v ní bývají as 3°/0 skalice zelené a někdy i čásť 
síranu nikelnatého. Skalice zelené však může se zbaviti, praží-li se v peci pla
menné, až počíná se rozkládati. Skalice zelená podstupuje tu zúplna rozklad 
již svrchu líčený (str. 604.) a skalice modrá dělí se pak vodou od nerozpust
ného kysličníku železitého.

Tolikéž používá se ku konci tomu popele měděného, okují měděných a 
odstřižků plechu nebo drátu měděného, jež rozpalují se na vzduchu do úpl
ného okysličení, načež rozpouštějí se v kyselině sírové.

Skalice téměř úplně čisté nabývá se ve velikém množství, když se od
lučuje stříbro od zlata silnou kyselinou sírovou. Stříbro poráží se tu z roztoku 
mědi. Louh pak slitý se stříbra a zlata nasycuje se popelem měděným a 
zaváří se. Podobným způsobem nabývá se jí, dobývá-li se stříbra za rnokra 
způsobem Ziervcgelovým (ve Šťávnici na Slovensku a v Moldově v Banátě,^ 
srovnej str. 218.). Z malachitu připravuje se, rozpouští-li se ve zředěné ky
selině sírové. Takto strojívala se z našich permských pískovců, v nichž Jbývá 
vtroušen malachit a azurit, v okolí Jilemnice. /

Třeba-li skalice úplně čisté, rozpouští se měd ve vřelé silné kyselině 
sírové. Polovice kyseliny sírové rozkládá se tu a prchá kyselina siřičitá 
(str. 602.), kteráž bývá i výrobkem hlavním. Způsobem týmž odlučuje se stříbro 
a zlato z mědi rudné. Netřeba-li kys. siřičité, pracuje se výhodněji, okysličí-li 
se měd prvé pražením, nebo navlhčují se odstřižky mědi zředěnou kyselinou 
sírovou a zůstavují se na vzduchu k okysličení, načež rozpouští se . vodou ska
lice, utvořená společným účinkováním kyseliny a kyslíku.

Skalice modrá vyhraňuje se v průzračných šikmých deskách čtyrstěn- 
ných, jež kalí se vzduchem povrchně a rozsýpají se konečně, jest-li vzduch 
velmi suchý, v bílý prášek síranu bezvodného (téhož poskytuje pálením), jenž 
opět modrá vodou, zahřívaje se. Poznává se jím tudíž přítomnost vody, ku 
př. v líhu bezvodném. Chuť má pronikavou, svíravou, nad míru nepříjemnou 
a jest krutý jed. (Za protijed hodí se mléko nebo piliny železné nebo cin-
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kové). Zhusta bývá v ní tolik volné kyseliny, že rozežírá papír, na nějž po
ložila se. Vodou rozpouští se, nic však lihem.

Smíchá-li se roztok její s roztokem skalice zelené, nevyhraňují se ze 
smíšeniny skalice jednotlivě, než pospolu, v každém krystalu pak jsou obě 
obsaženy, a krystaly mají tvar týž jako skalice zelená. Takto připravuje se 
skalice míšená (Solnohradská, Admontská, Baireuthská) v Lukavicích u Chru
dimi a v hutích Starckovských. Množství skalice modré v ní poznamenává 
se zvláštními znaky na sudech, v nichž rozesílá se, orlíčky nebo v českých 
hutích sokolíčky, nejlepší jest ku př. v Starém Sedle skalice troj sokolova. 
Bývá modrozelená, vlhká a mění se vzduchem tím vice, čím více v ní skalice 
zelené, způsobem týmž jako tato. Skalice této vyhledávají barvíři k některým 
účelům, avšak pochodili by lépe, kdyby si obě skalice míchali sami dle libosti, 
neboť platí se skalice modrá ve směsici mnohem dráž než za čista.

Ve Francii (v Chessy u Lyonu) vyrábí se podobná skalice míšená ze 
skalice modré a bilé,jest pěkně bledě modrá a nezakaluje se na vzduchu.

Ze skalice modré vyrábějí se rozličné zelené a modré barvy, tím pěk
nější, čím jest čistší, a také se jí barví sukno, vlna a plsť na černo a fijalovo. 
V roztoku jejím máčí se obilí před setím, aby nedostalo sněti, a napouští 
se jím dříví, aby nehnilo, dle návodu La Boucherie. Nelze však schvalovati, 
napravuje-li se jí zkažená mouka, aby mohla se na těsto zadělávati, neboť 
nehodí se mouka taková více za potravu. Dále slouží k brunirování železa, 
poměcřování jiných kovů, barvení zlata a zvláště hojně k dělání oplesků v gal- 
vanoplastice (díl I. str. 356 — 7 a díl II. str. 224— 7.). Velmi mnoho potře
buje se jí k dobývání stříbra amalgamováním americkým. Lékařům jest dá- 
vidlem a hlavně prostředkem vnějším, leptadlem (ku př. v nemocech očí).

Přesytí-li se roztok skalice modré ammoniakem a nalije-li se na tmavo
modrou kapalinu líhu, vyrůstají z ní krásně černomodré hranoly síranu 
natého č. salmiaku měděného. Mají chuť hnusnou, kovovou a spolu čpavkem 

a slouží při léčení nemocí nervových a očných, jakož i při potiskování 
kartounů.

Skalice bílá jest síran cinečnatý (vzorec Zn S04. 7II2 O). Tvoří se (v Harcu) 
okysličením blejna cinkového č. sfaleritu a yyhraňuje se, v kteréžto podobě 
nazývá se Goslarit (odrůda nečistá, zemitá slově lojem kamenným), nebo roz
pouští se ve vodách báňských. Staří chemikové myslívali, že jest jen skalicí 
zelenou nějak proměněnou, a teprv Brandt seznal r. 1735, jakou sloučeninou 
jest vlastně.

Připravuje se nejhojněji z blejna cinkového (sfaleritu), kteréž jest sirník 
cinečnatý a mění se teda pouhým přistoupením kyslíku v síran. Takovéto 
blejno, prorostlé kyzem, nachází se v Itammelsbergu u Goslaru, kde počalo se 
dobývání této skalice prý r. 1565. Blejno praží se v hromadách, čímž tvoří 
se skalice zelená, modrá a bílá. Vyšší teplotou rozkládají se skalice ve jme
novaném pořádku, posléz a nejméně skalice bílá, kteráž rozpouští se z upra
žené směsice vodou. Roztok zahřívá se po několik hodin v mělké pánvi olověné 
téměř do bodu varu. Vylučuje se tu z něho nerozpustný zásaditý síran žele
zitý, načež zavěšují se do něho desky cinkové, na nichž vylučuje se měch 
Vyčištěný roztok odkuřuje se v olověné pánvi svrchu jmenované a hraní 
v sudech. Drží-li v sobě síran manganatý, jehož nezbavuje se způsobem po
psaným, poskytuje hráně pěkně fijalové. Obyčejně roztápějí se hráně v kotlích 
měděných ve své vodě krystalové, s kapaliny sbírají se nečistoty sítem v po
době pěny a míchá se dřevěným hřeblem, až odloučila se všecka voda. Skalice 
přelévá se pak do dřevěných koryt, míchá se, a když již jme se křehnouti, 
tlačí se do dřevěných kadlubů podoby cihel, jež mají tloušťku as 1 decimetru 
a váhu 5— 10 kilogrammů, nebo dává se jí podoba homolí. Skalice tato jest 
bílá, hustá, zrnitá a slově skalicí Goslarskou. Vzduchem ponenáhlu žloutne 
a objevují se na ní skvrny rezové, čehož příčinou jest síran železnatý, pozů-
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stalý v ní (mimo to držívá v sobě i sírany mědi, manganu, hořčíku a váp
níku). Roztok její černá tudíž odvarem duběnek a modrá žlutou solí krevnou. 
Pouští-li se roztokem chlór a vaří-li se po té s kysličníkem cinečnatým, vy
lučuje se všechen kysličník železitý na dně a vyrůstá pak z roztoku skalice 
čistá v krásných bílých hranolech. U veliké hojnosti vzniká v batteriích gal
vanických o činku a zředěné kyselině sírové. Tolikéž jest vedlejším výrobkem 
dobývání vodíku (ku př. v někdejších rozžehadlech Dóbereinerových). Úplně 
čistá připravuje se, rozpouštíme-li čistý činek v kyselině sírové. Vyvinuje se 
tu hojně vodík a v roztoku nachází se síran cinečnatý, kterýž vylučuje se, 
vypudí-li se voda zbytečná vařením, v hřáních.

Skalice bílá vyhraňuje se v hranolech čtyrstěnných, bezbarvých a prů
zračných, chuti hnusné, perné a svíravé. Na vzduchu zvětrává a ve vodě roz
pouští se velmi snadno. Roztok jest velmi hustý, pročež užilo se ho při 
lampách hydrostatických k tomu, aby se zachovával olej u výši stejné. Ohněm 
rozkládá se dosti nesnadno a zůstavuje konečně kysličník cinečnatý. Ve větším 
množství má v těle účinky jedovaté, což jevívalo se druhdy nejednou, pokud 
bývala dávidlem. Nezřídka stalo se otrávení jí z nedopatření, zejména hořké 
soli podobá se tou měrou, že může se snadno přihoditi omyl. Skalici tuto, 
jako všecky soli cinečnaté, poznáváme bezpečně po tom, že sirovodík, sirník 
ammonatý, žíraviny a žlutá sůl krevná způsobují v roztoku jejím vesměs sra
ženiny bílé. Kdyby se jí požilo příliš, prospívá vlažné mléko nebo nejlépe 
tříslovina (odvar duběnkový, čaj). Skalice bílé potřebuje se velmi mnoho při 
potiskování tkanin do některých chránidel. Zahřívá-li se s ní olej, vysýchá 
snadněji, ale lépe koná touž službu kysličník cinečnatý. Než stal se tento 
barvou natěrači vůbec užívanou, připravovala se běloba cinková ze skalice 
bílé, dal-li se do roztoku jejího nadbytek sody Vylučoval se pak uhličitan 
cinečnatý velmi jemným práškem bílým, kterýž míchá se za sucha dokonale 
s oleji a poskytuje dobré nátěry. Jiná takováto barva natěrači, bel kovová 
(blanc métallique) dostane se, míchá-li se roztok skalice bílé se sirníkem 
barnatým; tvoří se pak sirník cinečnatý a síran barnatý, jež jsou oba bílé, 
nerozpustné a nezměnitelné vzduchem. Smíšené barvy poskytuje, když se pálí 
se skalicí zelenou, solemi kobaltnatými, kysličníkem manganitým, mědnatým, 
nikelnatým atd. Též béře se ku pozlacování a postřibřování v ohni a ke gal
vanickému pocinkování mosazi nebo bronzu. Dříví chrání se jí před zkázou 
a zapuzuje se jí vydatně zápach záchodů. Čisté skalice užívají lékaři zvláště 
k léčení očí (pročež slově kamének oční), za prostředek svíravý, dávidlo (odtud 
jméno skalice dávivé) atd.

Játra sirková a sirovodík. Játra sirková (Hepar Sulphuris), jichž užívají 
lékaři k lázním sirným, ku přípravě mléka sirného a jiným účelům, jsou slou
čeniny síry s kovy žíravin (draslíkem, sodíkem) nebo s kovy žíravin zemitých 
(s vápníkem), jsou sirníky kovů těchto. Připravují se, roztápí-li se síra s uhli
čitanem kovu, a mají barvu jater, po níž dáno jim jméno. Ve vodě rozpou
štějí se snadno barvou hnědožlutou. Vzduchem vlhnou a vydávají ze sebe 
zvláštní zápach hepatický. Smícháme-li játra sirková s hašeným vápnem, na
býváme prostředku, jímž zbavují se kůže zvířecí srsti. Kyselinami rozkládají 
se; kov v nich obsažený dává s kyselinou sůl, síra pak dílem vylučuje se v po
době přejemného bílého mléka sirkového, dílem slučuje se s vodíkem kyseliny 
v plynný sirovodík, nechvalně známý pro svůj hnusný zápach hnilými vejci 
(z jater sirných vylučuje se kyselinou uhličitou vzduchu a jest původem zá
pachu jich). Sloučenina tato, ač krůtě jedovatá, prokazuje chemikovi služby 
předůležité, že téměř nemůže bez ní se obejiti, jakž vylíčili jsme v úvodu 
k dílu tomuto (str. 53. a 55.).

Sirovodík vyskytuje se v přírodě vždy, ale nikdy ve větším množství. 
Bývá obsažen ve vodě mořské a hojněji ve vodách minerálných, jež šlovou 
vody hepatickésirnaté  č. smrďavky. Hojně a ustavičně vychází z útrob země
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v krajích sopečných, zvláště kolem jezera Agnanského a v solfataře Puzzuol- 
ské. Kdykoli kopají se studně v opuce, slinu nebo jílu, vyvinuje se hojně a 
teprv u větší hloubi vyvírá voda čistá. Zkušenost tato nepostrádá důležitosti, 
neboť chrání před případnými nehodami. Když kopala se 1833 v Gajarině 
u Terstu studeň, vyvřelo z ní tolik sirovodíku, že způsobil prudké výbuchy 
bahna písčitého a vyšlehl sloup plamenný zšíří 2  metrů a zvýší 1 0  metrů.

Sirovodík dále vzniká ustavičně v drahných případech. Zejména vysky
tuje se pravidelně, hnijí-li ústrojniny sirnaté (bílek, maso, krev) a tudíž vy
vinuje se stále v záchodech, ve stokách, v nichž odvádějí se smrduté výměty 
městské, v kalu bařin, v průtocích, jimiž prochází voda mořská. Tolikéž ob
jevuje se nám ve vejcích hnilých a tvoří se ve střevech člověka a zvířat (jest 
obsažen ve větrech). Dále setkáváme se s ním též ve vodách, od vzduchu 
odloučených, v nichž nacházejí se s ústrojninami i sírany (zvláště sádra). 
Proto zahnívají vody v cisternách špatně zřízených nebo v zabedněných sudech. 
Podobným způsobem vyvinuje se sirovodík ustavičně z vod stojatých a slaných, 
v nichž jsou ústrojniny a sírany, zejména v maremmách italských a v ústí 
několika řek na západě Afriky. Domýšlíme se dosti důvodně, že zlopověstná 
mal aria (špatný vzduch), kterouž jmenované krajiny vykonávají tak zhoubný 
účinek na zdraví lidské, škodí nejvíce právě sirovodíkem.

Jest tudíž sirovodík vždy obsažen ve vzduchu, ač pak rozkládá se ky
slíkem záhy, zůstavuje přec pomíjející přítomnost jeho dosti zřejmé stopy po 
sobě. Malby olejové přijímají na vzduchu časem barvu šedou i černou, kovy 
mění se v barvě i vlastnostech jiných, — právě sirovodíkem. Zvláště měď do
znává tohoto účinku rychle a mocně. Měděný konec hromosvodu v Paříži pro
měnil se úplně v sirník měďnatý. Tomuto sirovodíku vzduchu dlužno as přičísti 
přítomnosť síry v rostlinách, byť i rostly v místech, kde není síry nebo síranů. 
Rostliny vdychují jej totiž a rozkládají jej v sobě, berouce si z jeho prvků 
dle potřeby, pročež můžeme jej počisti ku plynům životu rostlin prospěšným.

Připravujeme si jej ze sirníků strojených nebo přirozených, nejlépe ze 
sirníku železnatého, jehož nabýváme, pálíme-li skalici zelenou se sirou, nebo smí- 
cháme-li 2  části pilin železných s 1 částí květu sirného a vodou v kaši, kterouž 
zahříváme levně, až zčerná. Sirník železnatý polévá se zředěnou kyselinou sí
rovou, kterouž uvolňuje se plyn prudce. Železo nastupuje tu na místo vodíku 
v kyselině sírové a tvoří skalici zelenou (str. 622), vodík kyseliny pak se sirou 
sirníku dává těkavý sirovodík, kterýž jímá se nad vlažnou vodou nebo rtutí, 
nebo pohlcuje se vodou studenou.

Sirovodík jest plyn bezbarvý, průzračný, chuti kyselé a zároveň sladké, 
poněkud těžší vzduchu a 17krát těžší vodíku. Hořící těla hasnou v něm, dýchati 
ho nelze a účinek jeho záhubný dostavuje se rychle. Zvíře vdychnuvší jej, 
byť i byl pomíšen se vzduchem, klesá jako neviditelnou ranou zastiženo. Ptáče 
hyne vzduchem, v němž ho jest toliko V1 5 0 0  objemu, pes prostřední velikosti 
usmrcuje se V1 0 0 0  jeho ve vzduchu a kůň klesá za minutu ve vzduchu, jenž 
drží ho V25 objemu svého. Plyn tento jest pohříchu příčinou četných nehod, 
sbíhajících se u vybírání záchodů a stok. Avšak moc tohoto potměšilého škůdce 
není neobmezena a činí se jí okamžitě přítrž plynem jiným, chlórem, kterýž 
ubírá mu vodík a vylučuje z něho síru, čímž mizí zápach rychle a úplně. Toto 
podkuřování chlórem, jež zavedl Guyton de Morveaux, čistí jako kouzlem místnosti 
sirovodíkem naplněné, a mělo by se ho užiti vždy, než přistoupí se k vybí
rání záchodů nebo stok. Podobně a pohodlněji používá se k témuž účelu vápna 
chlórového, jehož roztokem vykropuje se místnosť důkladně, aby se z ní vy
pudil zlý vzduch. Též prospívá trubice vedoucí na dno místnosti a ústící nahoře 
do komína, v němž jest rozdělá oheň. V starých letopisech dočítáme se vele
zajímavých zpráv o , věštkyních, Sibylle kumejské a Pythii v Delfách, jež 
uneseny bohem zmítaly sebou křečovitě a vyrážely z úst nesouvislá slova, 
z nichž pak kněží skládali moudře a opatrně mnohovýznamné své výroky.
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Novější cestovatelé tvrdí, že v těch právě místech z rozsedlin vystupují usta
vičně výpary sirovodíku, že tu teda nebylo sídlo boha, ale zlého ducha. Sku
tečně způsobuje sirovodík vdychnut na počátku mdloby, z nichž probírá se 
člověk čerstvým vzduchem a vodou, ale škubá sebou prudce, nýbrž i zuří. 
Zvláštní to příklad, jak naše pokročilá věda svléká mnohé starobylé báje a 
podání z příslušenství zázračného a řadí je pevnou rukou do podivuhodné sou
stavy úkazů přírodních!

Přiblížíme-li hořící svíci k otvoru nádoby naplněné sirovodíkem, spaluje 
se hned plamenem modrým v kyselinu siřičitou a vodu (viz str. 595). Při
blížíme-li se k směsici ze sirovodíku a kyslíku hořící svíčkou, znamenáme 
prudký výbuch, podobně děje se, dotýká-li se plyn se vzduchem smíšený se 
žhavým drátem. Stýká-li se však plyn se vzduchem nebo kyslíkem za přítom
nosti těl pórovatých a v teplotě nižší, as 40—50°, vzniká z něho voda a ky
selina sírová. Proměna tato objevuje se zvláště poblíž sirnatých pramenů. 
V Aixu v Savojsku jsou jednotlivé nádrže lázeňské od sebe odděleny záslo- 
nami, jež obsahují v sobě za několik neděl tolik kyseliny sírové, že rozsýpají 
se na prášek, mnou-li se dosti málo.

Pouštíme-li sirovodík do vody, pohlcuje ho tato as 3násobný objem svůj. 
Roztok tento, řečený voda sirovodíková, zapáchá i chutná plynem, avšak ne
jeví jeho zhoubných vlastností a dochází tudíž užívání v některých nemocech. 
Na vzduchu kalí se velmi rychle, neboť vodík slučuje se s kyslíkem vzduchu 
ve vodu a síra vylučuje se v podobě bílého prášku.

Pověděli jsme již svrchu, že sirovodík porušuje většinu kovů v teplotě 
obecné. Síra totiž slučuje se s kovy v simílty kovové, většinou barvy tmavé. 
Náčiní stříbrné, měděné, olověné, cínové v našich příbytcích kalí se a barví 
se tudíž ponenáhlu, podobně děje se s malbami olejnými, k nimž použilo se 
barev kovových. Vyklízejí-li se záchody, šíří se téměř vždy sirovodík po domě, 
a žene se nestoudným útokem na malby pokojů, ozdoby bronzové nebo mo
sazné, nádoby kuchyňské. Vejce hnilá, nýbrž i vejce čerstvá vařená v nádo
bách stříbrných pokrývají tyto skvrnami černými, jakž vůbec známo. Skvrny 
takovéto mizí vřelou kyselinou solnou nebo roztokem chaméleonu nerostného. 
Podobný účinek má sirovodík i tehdáž, jsou-li kovy rozpuštěny v kyselinách, 
a sirníky kovové objevují se tu v podobě barevných sedlin, po čemž poznávají 
se kovy a rozeznávají se vespolek. Tak ku př. poznává se porušení vína 
olovem (cukrem olověným) po černé sedlině, kterouž dává v něm voda siro
vodíková (zkouška řlahnemannova). Arsenik zas poznáváme po tom, že roztok, 
do něhož dali jsme kyseliny solné, osazuje žlutou sedlinu, snadno rozpustnou 
ve čpavku atd. Proto také dává se sirovodík za protijed, stalo-li se otrávení 
jedem kovovým. Kejklíři užívají této vlastnosti sirovodíku dovedně k tomu, 
aby obalamutili své důvěřivé obecenstvo. Noříť do nádoby, v níž trocha siro
vodíku, papírky bílé, na nichž však prvé byli napsali svá proroctví zředěným 
roztokem některé soli olovnaté. Rázem objevuje se tu písmo hnědé jako zá 
zrakem na papírech. Snadnoť nám porozuměti, že z bezbarvé soli kovové 
vylučuje se tu sirovodíkem černý sirník olovnatý. Velmi nevítaným způsobem 
osvědčuje se táž vlastnosť při osobách, jež líčívají se, neboť líčidlo držívá 
v sobě vismut nebo olovo. Nejmenším množstvím sirovodíku, jež objeví se, 
černají osobám líčeným tváře a prozrazuje se takto krasocit jich způsobem 
nehrubě potěšitelným.

Sirovodíku užívá se v barvířství, poněvadž některé sirníky kovové vy
značují se pěknými barvami. Zvláště pak hodí se k hubení škodlivých zvířat, 
kteráž řádí ve skladištích potravy, špýcharech a stodolách. Slavný chemik 
Tbénard měl tuto věc za dosti důležitou, aby se jí zabýval. Do děr, jimiž 
zvířata vycházejí na lup, strká se krk křivule, držící půl litru, do níž dáno 
prvé sirníku železnatého a kyseliny sírové. Krk zamazává se sádrou, aby plyn 
neměl východu a šířil se toliko ve vnitřných chodbách, kde usmrcuje záhy
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zvířata. Prostředek tento hodí se proti krtkům, krysám, myším polním, liškám, 
jezevcům, kunám a vosám. I lovci vypuzují zvěř z doupat sirovodíkem.

Sírouhlík jest sloučenina jednoho atomu síry se dvěma atomy uhlíku 
(vzorec CS2) tím velice zajímavá, že skládajíc se ze dvou prvků pevných, 
z nichž uhlík jest naprosto netěkavý, má podobu kapaliny velice těkavé (proto 
jest též obsažen ve svítiplynu). Nejdříve připravil jej Lampadius r. 1796, 
když překapoval směs z prášku kyzu železného a uhlí, avšak podruhé nepo
vedla se mu již příprava. Po té dobyli ho Clément a Desormes, kteří jej 
prohlásili za sloučeninu ze síry a uhlí, což ztvrdil Vauquelin r. 1812. Ye 
větším množství vyráběl jej poprvé Schrotter ve Vídni r. 1838. Na počátku 
nazýval se alkoholem sirným , vědeckým jmenem pak sluje sirník uhličitý.

Shledalo se, že uhlík a síra slučují se vespolek toliko tehdáž, dotýkají-li 
se páry sirné žhavého uhlí. V praksi osvědčil se nejlépe přístroj Péroncelův, 
takto zřízený: V kolmé peci jest na litinovém podstavci válec litinový, vně 
i vnitř opatřený pláštěm z ohnivzdorné hlíny, kterýž má tloušťku 50—75 milli- 
metrů, výšku 2 metrů a průměr 30 centimetrů. Vrchní víko válce má dva 
otvory; do prvého jest zadělána trubka porculánová, dosahující do 8—10 centi
metrů nade dnem, kde spočívá na kuších tvrdého koku, ostatek válce pak 
jest naplněn drobným uhlím suchým nebo právě vypáleným. Druhým otvorem 
přidává se uhlí, jehož ubylo prací. Z hořejší části válce s uhlím vychází po 
straně trubice kovová, vedoucí do láhve z kameniny, v níž zhušťuje se síro
uhlík, načež vypouští se do jímadla s vodou. Čásť sírouhlíku, kteráž neztužila 
se v láhvi z kameniny, pouští se do hadité trubice z kameniny nebo z činku, 
z níž vytéká do jímadla sírouhlík mnohem čistší, jehož však jest méně než 
v prvém jímadle. Pracuje se tím způsobem, že rozpaluje se válec s uhlím do 
červeného žáru, načež házejí se trubkou porculánovou na dno jeho kousky 
síry. Síra mění se horkem rychle v páry, jež prostupují žhavým uhlím a po
skytují tou cestou sírouhlík. Pochod trvá tak dlouho, pokud jest dostatek 
obou těl. Přidává se tudíž ob čas síry, když pak došlo uhlí, vypáří se všecka 
síra a přičiňuje se pak teprv otvorem druhým uhlí čerstvé. Ve přístroji tomto 
možno denně 100 kilogrammů sírouhlíku připravovati. Válec litinový mění se 
konečně téměř úplně v sirník železa, nesnadno rozpustný v kyselinách, jest-li 
však dobře zazděn, že nerozpaluje se příliš, trvá kolik měsíců a možno v něm
20.000 kilogr. i více sírouhlíku připraviti.

Sírouhlík pod vodou v jímadle sebraný jest žlutý a drží v sobě siro
vodík (z vodíku obsaženého v každém uhlí) a hojně nesloučené síry, má pak 
zápach nad míru nepříjemný. Čistí se, překapuje li se opětně s klejtem dobře 
rozetřeným nebo s roztokem chlórového vápna z křivule skleněné do chlaze
ného jímadla. Vody zbavuje se, třepá li se s roztopeným chloridem vápena
tým, načež překapuje se.

Sírouhlík čistý jest kapalina bezbarvá, velmi řídká, světlo silně lámající 
(dává se do hranolů skleněných k optickým pokusům). Na počátku zapáchá 
nepříjemně as jako hnilé zelí, později jest zápach jeho étherický a omamuje 
jako ether nebo chloroform. XJ lidí, dýchavších déle vzduch, v němž jest síro
uhlík, objevuje se bolení hlavy, dávení, bolesti v nohou a na konec seslabení 
všech sil tělesných i duševných, zvláště paměti. Kdo doznal účinku toho 
jednou, poznává sírouhlík hned po zvláštním citu v nohou. Chuť má palčivou 
a kořenitou. Vře již při 48° a těká snadno, pročež chová se nejlépe pod 
vodou (máť hustotu P27 a nemísí se s vodou). Sbezvodným lihem a étherem, 
oleji mastnými a silicemi mísí se. Zapaluje se nad míru snadno, byť i hořící 
předmět byl ho dosti daleko, a hoří plamenem modrým, čímž vznikají bez
vodné kyseliny siřičitá a uhličitá. Páry jeho smíšeny s kyslíkem vybuchují 
velmi prudce již teplotou 150°. Smíchají-li se s kysličníkem dusičitým, hoří 
světlem tak vydatným, že lze při něm fótografovati. Se sirníky kovovými slu
čuje se v sírouhličitany. Pouští-li se ku př. do roztoku žíravého louhu dra-
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selnatého, nabývá se sírouhličitanu draselnatého (vzorec Ií2 CS3), kterýmž 
zapuzuje se prý nejlépe mšice révobazná.

Největší důležitosti nabyl sírouhlík tím, že rozpouští v sobě snadno a 
hojně drahně rozličných těl, ku př. síry, iódu (nejmenším množstvím jeho barví 
se pěkně růžově až fijalové), kostíku, zvláště pak jest výtečným rozpustidlem 
pryskyřic, dehtu, mastnot, kaučuku a guttaperče. Odkuřuje-li se zvolna, zů
stavuje takováto těla nezměněná. Má tudíž velikou důležitost při vulkánování 
kaučuku a guttaperče a vůbec při vzdělávání těchto důležitých těl v desky, 
z nichž vyrábějí se předměty přerozmanité. Od těch dob, co Deiss v Pantině 
u Paříže zdokonalil dobývání jeho, proklestila se mu lácí dráha k nejrozmani
tějšímu užívání v průmyslu. Ještě r. 1840 prodával se kilogramm za 50 franků, 
1848 dával jej Deiss za 8 franků a nyni stojí toliko 1/2 franku.

Deiss také zavedl dobývání tuků sírouhlíkem., jež nabylo rozměrů nej
větších. Vzdělávají se takto 1. tmavé zbytky po dobývání kyseliny stearové 
za pomocí kyseliny sírové, 2. kolomaz prýštící se z os vozů a strojů, 3. vlna 
a hadry, jimiž mažou a mastí se stroje, 4. zbytky po dobývání vosku včelího,
5. piliny dřevěné, jimiž procezují se oleje, jež vyčistily se kyselinou sírovou 
a 6. sedlina, vznikající při čistění tomto, 7. kosti k výrobě spodia, 8. pokru- 
tiny semen olejných všeho druhu (řepkového, makového, sesamového, lněného, 
ricinusového, hřebíčků), 9. škvarky po vyškvařování loje z tuků zvířecích, 10. 
pokrutiny kakaové, 11 pokrutiny olivové (sam a  s peckami a buccia bez pecek), 
12. jádra palmová. Suroviny tyto drží v sobě drahně tukův užitečných, jež 
přicházívaly úplně na zmar, nyní pak mohou se sírouhlíkem přivésti k úplnému 
užitku. Obyčejně rozpouští se tuk v několika nádobách, v nichž rozředuje se 
vzduch vývěvou, tím způsobem, že pouští se sirovodík na zpod nádoby prvé, 
proniká obsah její a vytéká nahoře, načež přichází opět do druhé nádoby 
dole a td .. Z poslední nádoby vytéká velmi silný roztok tuku, z něhož (jako 
též ze zbytků v nádobách) vypuzuje se sírouhlík směsicí z horkých par vodních 
a vzduchu, kteráž pouští se do vrchu kotle a vypuzuje těžší sírouhlík dole. 
Páry jeho pouštějí se do chladnice a zhuštěného sírouhlíku používá se na 
novo týmž způsobem. Nejvíce dobývá se takto oleje olivového v Itálii a jižné 
Francii, a oleje řepkového v severném Německu. Veškerá ztráta vypařováním 
sírouhlíku přestává na 3/4°'0 dobytého oleje. Z příčin svrchu naznačených jest 
ovšem nutně třeba, aby přístroje byly neprodyšně zavřeny a větralo se do
konale v dílnách.

Naznačíme jediným příkladem prospěšnost sírouhlíku v příčině této. 
Mastná vlna z továren, držící v sobě 25—50% tuku, právala se mýdlem, 
sodou nebo čpavkem a voda pouštěla se do řek. Zmařilo se tím přemnoho 
tuku a zaneřádily se vody způsobem zdraví velice škodlivým, Na 100 kilogr. 
vlny spotřebuje se jen ’/4 kgr. sírouhlíku, dostane se všechen tuk, vlna vy
chází z pochodu čistší než kdy před tím byla, ušetří se nákladné praní a činí 
se skvěle zadost požadavkům zdravotnictví.

K účelům týmž navrhuje se též těkavý podíl petroleje, řečený kanadol, 
avšak s výsledkem nevalným. Totéž platí o navržené přiboudlině, étheru atd.

Boniěre navrhl 1859, aby se vytahovaly sírouhlíkem z koření (pepře, 
hřebíčků, česneku, cibule) součásti působivé. Ku konci tomu čistí se sírouhlík 
velmi důkladně, pouštějí se totiž páry jeho žíravým louhem draselnatým a po 
té solemi draselnatými, barnatými, olovnatými, železnatými a mědnatými, čímž 
pozbývá nepříjemného zápachu naprosto a zachovává toliko příjemnou vůni 
étherickou, jevící se i při nečistém sírouhlíku později. Roztok částek kořeni
tých zbavuje se překapováním sírouhlíku, zbytek pak míchá se s cukrem, solí, 
gumou atd. a slově kořením rozpustným.

Poněvadž mění se sírouhlík přesnadno v páry mocné rozpínavosti, k čemuž 
třeba 6 l/2krátm éně tepla než ke zplození par vodních, činily se pokusy, aby 
se jím hnaly stroje, avšak nedodělaly se dosud žádoucího úspěchu.
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Dále rozpouští se jím někdy síra z rud sirných a fosfor obecný z čer
veného (o čemž pojednáme později). Roztokem fosforu v sírouhlíku (Fenian, 
liquid fire) naplňují se někdy pumy tenkostěnné, jimiž zapalují se koráby. 
Puma dopadajíc rozbíjí se, roztok z ní vytéká a pokrývá vše kostíkem pře- 
jemně rozptýleným a samozapaliteiným. Takovéhoto roztoku hledí se i k roz- 
žehadlům použiti. Roztok kaučuku v sírouhlíku poskytuje výtečný pokost na 
mapy nástěnné a etikety v lučebnách. Roztoku vosku v sírouhlíku používá se 
k výrobě papíru voskového. Pro svou jedovatost osvědčil se zvláště při hubení 
krys, pilousů a molů. Též čistívá se jím surový paraffin. Při galvanickém po- 
střibřování přičiňuje se do roztoku trocha sírouhlíka, aby se dostala hned 
lesklá vrstva stříbra. Pončvadž konečně vypařováním svým snižuje teplotu 
značně (ve vzduchu do — 48°, pod vývěvou do — 64°), užívá se ho zhusta ke 
chlazení. Stalo se tudíž při pokusech o dobývání olejů, že sírouhlík vařil se 
rychle pomocí vývěvy, ale za krátko vše zmrzlo v jediný balvan. Sírouhlík 
sám nemrzne však ani zimou —95°, pročež dává se i do teploměrů, jichž 
užívá se v teplotách nej nižších.

Soupeřem sírouhlíku v nejedné příčině jest chlorid siřičnatý (vzorec SCI), 
zevnějšku ještě odpornějšího, ale vlastností týtýž zajímavých a prospěšných. 
Jestiť sloučenina síry s chlórem, mající v obecné teplotě podobu kapaliny 
oranžové. Na vzduchu pouští dým, má zápach zároveň dráždivý a odporný as 
jako rostlinami mořskými a chuť kyselou, žíravou, hořkou. Dá-li se do vody, 
padá ke dnu a rozkládá se konečně zúplna v kyselinu solnou, síru a kyselinu 
siřičitou. Rozpouští se v sírouhlíku a benzinu, sám pak rozpouští za horka 
až 67°/0 síry, kteráž vyrůstá z roztoku chlazeného v krystalech pěkných. Užívá 
se ho k vulkánování kaučuku dle návodu Parkesova. Smáčí se totiž kaučuk 
do studené směsi ze 100 č. sírouhlíku s 2 5 č. chlóridu siřičnatého. Kapalina 
vniká do kaučuku, kterýž tím botná a vyměňuje čásť vodíku svého za síru 
chlóridu siřičnatého, ježto z chlóru stává se chlorovodík. Kaučuk namáčí se 
po té do vlažné vody, kterouž zastavuje se další účinkování chlóridu sirična- 
tého, a suší se proudem suchého vzduchu. Též promíchává se kaučuk ve 
zvláštním stroji s 10—13°0 pevné směsice ze síry s chloridem siřičnatým, až 
jest proměna dokonána.

Sloučeniny této nabývá se, dotýká-li se suchý chlór s nadbytkem síry 
za horka. Chlór vyvinuje se ve skleněné láhvi, zahřívá-li se burel s dýmavou 
kyselinou solnou, a vysouší se, procházeje jímadlem se silnou kyselinou sírovou 
a trubkou, naplněnou kousky roztopeného chlóridu vápenatého. Suchý chlór 
pak pouští se skleněnou trubkou do křivule, v níž jest roztopená síra teploty 
125 —130°, blízko ku povrchu jejímu. Chlorid siřičnatý mění se v páry a od
náší s sebou do jímadla něco síry. Této zbavuje se, překapuje-li se opět te 
plotou mírnou. Kdyby však v něm bylo nadbytku chlóru, překapuje se s trochou 
síry. Čistá sloučenina dává se do láhví neprodyšně zavřených, aby se uchrá
nila před vlhkým vzduchem, jímž rozkládá se rychle.

Zajímavý jest též účinek této sloučeniny v oleje mastné. Třepá-li se 
olej řepkový s Vio chlóridu siřičnatého, objevuje se klopotné působení jich 
v sebe. Vyvinuje se tu chlorovodík a zbytek měkký, bílý má všecky vlastnosti 
kaučuku, pročež hodí se i k týmž účelům. Nemění se vřelými žíravinami, 
čpavkem ani silnými kyselinami a nerozpouští se v líhu, étheru, sírouhlíku, 
ani v olejích mastných.

Síra dává s chlórem ještě dvě sloučeniny, chlorid sirnatý (SC1.2) a siři
čitý (SC14), jež rozkládají se přesnadno i v obecné teplotě a nemají důležitosti.



Objeveni rozžehadel a kostík.

Oheň a plamen. Pozemské zdroje tepla. Kozžehadla. Nejdávnější rozžehadlo třecí. Ocílka 
a kámen. Hubka. Skla a zrcadla zapalovací. Rozžehadlo vzdušné. Dobereinerovo rozže
hadlo platinové. Rozžehadlo elektrické. Rozžehadlo chemické. Chlórečnan draselnatý. 
Congrevovy sirky škrtací. — Kostík. Objevení jeho Brandtem a Kuflkelem. Rozšíření 
v přírodě a vlastnosti. Kyselina fosforečná, jak se vyskytuje v přírodě. Dobývání kostíku 
z kostí. Jak se čistí. Kostík červený. Rozžehadla kostíková. Svíčičky Turínské. Sirlcy 
šlcrtací. Dějiny jejich, zejména v Čechách. Sirky bezpečné a sirky bez kostíku. — Vý
roba. Hotovení dřívek. Kašička zápalná. Jak se dělá hlavička. Jak se dodělávají a

rozesílají.

,noho pokladu poskytuje nám dobrotivá matička příroda, ale žádný 
z nich nevyrovná se blahodárností svou ohni. Bez něho zajisté kleslo 
by člověčenstvo s výše rozkvětu duchovného nazpět v bahno sveřepé; 
neruchomé, neblahé hmotnosti, člověk byl by opět dravou šelmou, jež 
nezavládla ohněm nikdy, jíž jest oheň největším postrachem. Pocho

píme tudíž snadno, že Egypťané, Israelité, Féničané, Babyloňané i Assyrové 
klanívali se slunci poctou božskou, spatřujíce v něm nevyčerpatelný zdroj 
světla a tepla, jenž osvěžuje člověčenstvo požehnáním nebeským, že starý Ěím 
ustanovil k opatrování ohně svaté panny vestdlhy, kteréž ručily životem svým

Obr. 2GÍ. O lm č sva té  a c t i ie lové  olmč v Baltu na  poloostrově



Vynález ohně. 633

za svědomité konání své povinnosti, že Pursové dosud vzývají božskou moc
nost ohně (obr. 264.), a že v našich chrámích opatruje se svaté světlo ne
ustále. Svět ovšem pokročil znamenitě a ačkoli bychom sobě nevěděli rady 
ni pomoci bez sirek, navykli jsme jim již tou měrou, že nevážíme si jich 
hrubě. S jakými obtížemi zápasili naši předkové, aby sobě opatřili ohně, ví 
se ovšem již jen z povídaček, ctihodné křesadlo odstěhovalo se z nevděčného 
světa do báchorek Andersenových a nynější člověčenstvo shlíží na ně as 
právě tak pohrdavě, jako královští Přemyslovci na lýkové střevíce svého 
praděda.

Kdo as nejprve užíval ohně a kdy? K otázce této jest odpověď velmi 
nesnadna, neboť doba, v níž člověk zavládl ohněm, nepřipouští výměru urči
tého. Ohněm vzaly za své starobylé stavby na jehlách v jezerech Švýcarských 
i jinde, ano i v zaplavených jeskyních nebo naplavené zemi vyskytují se stopy 
ohně na důkaz přítomnosti člověka v dobách nade vše naše pomyšlení a leto
počty vzdálených. Takž i Mojžíšem připisuje se znalosť ohně již prvým lidem, 
neboť popisuje oběti zápalné. Řekové pokládali oheň za majetek bohů, kteříž 
jej propůjčili lidstvu. Po vítězství nad Titany odňal Zevs oheň pokolení lid
skému, avšak Prométheus, jeden z Titánův, vkradl se potají do příbytků bož
ských a odňal Hefaistovi oheň, jejž přinesl v duté třtině na zemi a navrátil 
jej lidem. Bájí tou ovšem případně naznačena nesmírná důležitost ohně, avšak 
nedovoluje úsudku o způsobu, jakým opatřil sobě Prométheus ohně, neboť 
nález ten jest konečně jádrem báje. Ve své duté třtině ovšem nemohl uza
vřití paprsku slunečného, aniž měl v ní sirky, také as nepřestával na tom, 
aby podněcoval oheň přirozený, výbuchem sopečným nebo bleskem někde způ
sobený, ustavičně palivem čerstvým, ač by tomuto výkladu svědčily poněkud 
svaté ohně mnohých národů, jež nesmějí nikdy vyhasnouti. Podobá se k tomu, 
že mnozí národové starého věku udržovali týž oheň snad po celá století a 
udělovali z něho každému, komu byl vyhasl na domácím krbu, což pokládalo 
se za velikou nehodu. Krb byl středištěm života rodinného, z něho šířilo se 
blaho po celém domě, byl tudíž pravou svatyní, v níž zastávala úřad kněžky 
žena. Ještě podnes jsou dcery náčelníkův některých nárůdků v jižné Africe 
opatrovnicemi ohně posvátného a pečují ve dne v noci o zachování jeho. Stě- 
huje-li se lid na místo jiné, nese dcera náčelníkova za muži nejváženějšími 
oheň živý, a provdá-li se, béře sobě hořící hlaveň, aby měla v novém domově 
oheň z rodinného krbu, spojující blaho nové s požehnáním dávným. Tako
vouto zbožností přihlíželi lidé k ohni v dobách dávných, kde nebyli ještě s to, 
aby roznítili jej samoděk a každé chvíle.

O tom, co vlastně jest oheň, jali se lidé rozjímat! již dávno, ale dopá
trali se pravdy teprv po mnohé a krušné práci. Aristoteles vykázal mu čestné 
místo v řadě živlů, z nichž jest sestavena veškera příroda, a místo toto zaují
mal po všechen čas až do věku XVII., kde učinil chemik Stáhl jiný pokus o 
vysvětlení podstaty ohně (str. 20.). Dle něho skládala se veškerá těla z pali- 
viny č. flogistonu, kteráž vypuzovala se hořením z těla hořícího, způsobujíc 
oheň, a z vápna. Podlé toho by spálením ubývalo těl na váze, avšak mnoho
násobná zkušenost stavěla se tomu na odpor a uváděla učení Stahlovo vždy 
více v pochybnost, až konečně znamenitý vyvrátil je do kořen. Když
spálil odvážené množství cínu na vzduchu, shledal, že popel cínový váží více, 
že ten přírůstek pochází ze vzduchu a že váhy tohoto ubylo právě tolik, 
kolik kovu přibylo. Když pak brzo po té objevil Priestley kyslík, vyslovil 
Lavoisier bez váhání základnou větu nové vědy, že hoření jest slučování se 
těl s kyslíkem vzduchu. Yýměr tento rozšířil se ještě dalšími výzkumy v ten 
způsob, že hoření jest vůbec slučování se těl vespolek, při-němž objevuje se 
světlo, a teplo. Hodíme-li do roztopené síry dostatek pilin železných, rozpa
luje se směs do červena; železo slučuje se tu se sirou v sirník železnatý a
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zplozuje se tím horko tak značné, že někdy jeví se oheň. Sype-li se prášek 
antimonu do prostranné nádoby skleněné, naplněné chlórem, zapaluje se kov 
a hoří světlem prudkým, čímž poskytuje chlorid antimóničný. Připevníme-li 
ke zpruze ocelové doutnající hubku a ponoříme-li ji po té do nádoby naplněné 
čistým kyslíkem, zapaluje se ocel a hoří jasným světlem, vrouc a vystříkujíc 
žhavé kapky na všecky strany (obr. 265.). Kapky tyto jsou sloučenina železa 
s kyslíkem, kysličník železnato-železitý (jako okuje kováren a válcoven).

Jako tuto, tak i při všech jiných úkazech hoření a téměř všude, kde
objevuje se nám úkaz ohně, způsobuje se světlo a teplo pochodem chemi
ckým. Vědecky jsou tyto pochody úplně totožný, spaluje se železo v síře jako

antimon v chlóru, jako ocel v kyslíku, avšak oby
čejné úkazy hoření konají se toliko ve vzduchu, pů
sobením kyslíku vzduchového, a platí o nich podnes 
svrchu dotčený výměr Lavoisierův. V obecné mluvě 
míníme tudíž hořením vždy prudké slučování se s ky
slíkem, při němž zplozuje se značné světlo a teplo. 
V tomto smyslu smíme tvrditi, že není hoření, kde 
není vzduchu. Dáme-li na skořápku ořechovou, na
vodě plující, zapálenou svíčičku a poklopíme-li ji skle
nicí, uhasíná svíčička za krátko a spolu vniká voda 
do jisté výše ve vnitřek sklenice. Svíčka hoří jen po
tu dobu, pokud neztrávila všechen kyslík ze vzduchu
a mnoho-li toho kyslíku bylo, vidíme na hladině vody
uvnitř sklenice před pokusem a po něm. Chceme-li

tedy míti hoření nepřerušené, přivádíme stále čerstvý vzduch, aby nedošla ni
kdy zásoba kyslíku, čím úsilovněji to děláme, tím prudší jest pochod, tím víc 
rozněcujeme oheň co do světlosti i tepla.

Plamen. Vydává-li tělo hořící ze sebe plyny nebo páry hořlavé, jako 
ku př. dříví, líh, tuk, petrolej, vzniká plamenkterýž jest sloup hořících plynů 
nebo par. Okolní vzduch rozehřívá a roztahuje se teplem, stoupá do výše a 
způsobuje tím známý tvar plamene. Slučuje-li se pevné tělo s kyslíkem, hoří 
a vydává ze sebe silné světlo, ale nemá plamene, toliko jednotlivé žhavé čá
stečky srší z něho v podobě jasných jiskerek. Tak hoří železo, jak zvláště 
kovářům výborné známo, ale nemá plamene, než toliko řeřaví. Síra a kostík 
mají pravidelný plamen, ač jsou těly pevnými, příčinou toho jest však, že 
proměňují se v plyny již mírnou teplotou a tyto plyny pak vlastně poskytují 
plamen. — Plamen hořící síry jest tedy vlastně plamenem par sirných. Takž 
děje se i s ostatními těly pevnými, kteráž hoří plamenem. Stává se z nich 
vždy prvé plyn nebo pára, jež teprvé hoří. Zapalujeme-li, přivádíme tolik 
tepla, co by se uskutečnila proměna ona, načež postačuje horko hořením zplo
zené k tomu, aby neustávala proměna. Knot svíčky můžeme teda přirovnati 
ku plynárně s tím toliko rozdílem, že nejímá se plyn ve zvláštním plynojemu,
ale spaluje se hned při vznikání svém. Že tomu tak, znamenáme, pozoru-
jeme-li bedlivěji plamen obyčejné svíčky. Kozeznáváme v něm zřejmě tři 
části rozdílné. Přímo nad knotem jest tmavý střed plamene, v němž sbírá 
se zplozený plyn jako v plynojemu. Kolem tohoto temného kužele rozkládá 
se vrstva bílá, světla skvělého, ta pak jest obklopena obalem nejkrajnějším, 
kterýž má nejskrovnější světlo, ale jest nejpalčivější. Teplem roztápí se 
svítivo, ssaje se knotem do výšky a rozkládá se v temné části plamene 
(obr. 266). Při tom vylučuje se uhlík, rozpaluje se horkem plamene do bí
lého žáru a způsobuje tím jasné světlo plamene. Spolu povznáší se proudem 
plynovým na kraj plamene, kde má k němu přístup kyslík vzduchu a spaluje 
jej docela. Kraj plamene okysličuje teda a usnadňuje spalování těl jiných, 
ježto střed plamene odkysličuje, ubíraje jiným tělům dychtivě kyslík. Nedo

Obr. 265.
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Obr. 266.

stává-li se kyslíku, nespaluje se ulilík zúplna a objevuje se nám v podobě 
sazí (obr. 267.); tyto jsou nám teda známkou hoření nedokonalého.

Zdroje tepla. Ohněm rozněcujeme zas oheň, abychom však nabyli ohně, 
kde ho není, nutno nám prvé opatřiti teplo potřebné. K tomu nám příroda 
poskytuje rozličné prostředky. Paprskové sluneční dodávají zemi 
ustavičně teplo nové náhradou za to, jehož pozbývá sáláním, pu
tujíc studeným prostorem světovým. Ovšem má země naše i vlastní 
své teplo, čehož svědectvím nám jsou žhavé výtoky sopek i jiné 
úkazy, avšak zásoba jeho by se vyčerpala ztrátami ustavičnými 
a naše země ztuhla by v studenou, mrtvou zpoustu skalnatou, 
kdyby se nevyrovnával schodek vždy zas příbytkem, jakož děje
se právě sluncem. Teplo slunečné nerůzní se v podstatě své ni
čím od tepla, jež vzniká na zemi naší tak často spolupůso
bením sil chemických a fysikalných. Zahříváť zajisté jiskra elek
trická neméně než paprsky slunečné, jsme-li s to, abychom úči
nek její náležitě sesílili. Blesk jest ohromnou jiskrou elektri
ckou, jež spaluje vše, kam uhodí, a spůsobuje nejpronikavější 
proměny tepelné, různíc se od ohně obyčejného toliko neoby
čejně mocnými účinky. Dávná pověra, že nelze uhasiti požáru 
bleskem rozníceného, postrádá naprosto vší podstaty. I usta
vičně se dějící chemické proměny na povrchu země poskytují 
nám teplo. Celý život ve svém vzrůstu i zániku
jest provázen pochody chemickými, jimiž vyvinuje
se ustavičně teplo. Byť i nejevilo se nám v po
době ohně, postihuje se přece pozorováním be
dlivým a tak shledáváme v zemi, v níž zbytky 
rostlinné a zvířecí rozpadávají se v živnou prsť, 
zřejmé rozmnožení tepla, jež za poměrů příznivých 
může dostoupiti značné výše. I všecky jiné pro
měny chemické jsou provázeny proměnami teploty, 
a poněvadž můžeme proměny chemické dle libosti 
ve skutek uváděti, máme tím i přerozmanité pro
středky ke způsobení ohně. Předkové naši nevládli 
ovšem prostředky takovými, jež vymáhají mnoho
násobných zkušeností pokročilé vědy, stáliť jako 
postrašené děti uprostřed přírody nezkrocené, jim 
nesrozumitelné a nepřátelské, a dovedli sobě oheň, 
tento zárodek všeho budoucího pokroku, opatřo- 
vati jedinou jen cestou, na kterouž uhodili ve všech 
dílech světa, nevědouce o sobě, šťastným takořka 
pudem či vnuknutím.

Rozzehadla. Sjedeme-li rukou rychle po ploše 
drsné, znamenáme v prstech zřejmé teplo. Spou- 
štíme-li se rychle po tyči nebo provaze, můžeme 
se horkem tu vznikajícím popáliti značně. Z os
vozů kouří se, nejsou-li řádně namazány. Kus 
kovu, jejž brousíme o kámen, rozehřívá se až do 
žáru. Y případech těchto vzniká teplo silou me
chanickou, třením. Kozličné síly jsou příčinami
pohybu a nemohou se nikdy zrušiti, leč mění se toliko jedna ve druhou, 
jeden druh pohybu ve druhý. Tak mění se teda mechanická síla v teplo a 
tak opět v parostroji měníme teplo na sílu mechanickou. Tak i síla, kte
rouž způsobujeme tření, obrací se v teplo a podobně koule v pohybu zara
žená rozehřívá se, jakož i kov rozpaluje se do žáru, bušíme-li do něho rychle
a trvale kladivem. Tento zákon zachování sil a vzájemné proměny jich ob-
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jevil J. R. Mayer z Heilbronnu teprv r. 1842, přece však řídili se jím bez
děky prví lidé, kteříž jali se sestrojovati rozžehadlo. Vše svědčí o tom, že 
prvé rozžehadlo zakládalo se v tření dřeva o dřevo. Nemineme se zajisté 
s pravdou tvrdíce, že bylo as tak zřízeno, jako rozžehadlo, jehož shledali
cestující u divochů v Austrálii, v Grónsku a v Americe. Přístroj ten vidí se
nám rozmařilým odchovancům vzdělanosti dlouhověké velice nedostatečným 
a nemotorným býti, ale činí potřebám skromných dítek přírody tou měrou 

zadost, že Groňané ještě na počátku tohoto století rozžíhali třením 
dřeva o dřevo a tropili si posměch ž nemotorných křesadel, kteráž 
jim nabízeli Evropané. Leč ani ta věc není tak snadna, jak se zdá, 
a kdo by si chtěl doutník zapáliti pouhými dvěma dřevy, potkal by se 
s obtížemi téměř nepřekonatelnými a pozbyl by záhy trpělivosti. Zku
šeností vyšly tu rozličné výhody a praktiky na jevo. Divoši vyhledá
vají si k tomu dřeva velmi opatrně, aby byla nestejně smolnatá a
tvrdá, a suší je řádně, načež rozškrabují je na povrchu ostrým kame
nem. Nejvíce však záleží na tom, aby dřeva mohla se na sobě po-

hybovati co nejrychleji a co nejdéle,
aniž by to stálo přílišného namáhání.

Číňané podnes oslavují každoročně 
památku jistého císaře svého, o němž 
praví, že sestavil přístroj k rozžíhání t ře 
ním. Rozžehadlo jím zdokonalené mělo 
as úpravu následující (obr. 268.): Kla
dlo se na zem prkénko z měkkého dříví, 
do něho vydlabalo se několik okrou
hlých důlků, do těch pak vešel se kolík 
z tvrdého dřeva ztlouští půl palce nebo 
palce a zdélí několika stop. Do důlku 
v prkénku daly se lehké a suché třísky 
nebo troud, načež otáčel se v něm kolík 
co nejrychleji rukama jako kverlovačka, 
nebo ovinul se několikkrát provázkem 
silným a dosti dlouhým, jenž připevnil 
se k luku, a uváděl se jím v rychlý po
hyb. Prkénko přidržovalo se nohama, 
levou rukou děl Se pohyb luku, pravou 
pak tlačilo se vyhloubené prkénko na 
kolík, aby zůstával v postavení kolmém 

a nevyskakoval z důlku. Kolík otáčel se takto velice rychle a tlačil se k pr
kénku tak silně, že bylo za krátko horko značné a suché třísky jaly se dout- 
nati. Obalily se pak suchým senem nebo slámou a máchalo se jimi prudce, až 
vyšlehl živý plamen. Ye přístroji tomto spatřujeme vrchol dokonalosti, jehož 
byl tento způsob rozžíhání vůbec schopen.

Ocilka, kámen a hubka. Křesadlo, jež do nedávná bylo ještě nevyhnutel
ným domácím náčiním národů nejvzdělanějších, závodí o palmu starobylosti 
s rozžehadlem dřevěným. Na malbách staroégyptských vidíváme též osoby, 
zabývající se křesáním, čímž dovoženo, že dělával se takto oheň snad již 
v době 3000—4000 let před nar. Kr. Původný tvar křesadla byl as ten, je 
hož shledáváme dosud u Eskymákův a Laponců, totiž kus železné rudy, kus 
křemene a trocha suchých roztlučených vláken rostlinných. Římané mívali 
vše příslušenství ku křesání ve škatulkách velmi pěkně dělaných, podobných 
našim starodávným plechovým škatulkám (obr. 269.). Také při tomto rozže- 
hadle pohřešujeme zprávy o vynálezci a době vynálezu, avšak lepší způsob jeho, 
při němž užívalo se ocílky, byl patrně dosti pozdě objeven, když už lidé znali

Obr. 268. Nejstarší rozžehadlo třecí.
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se ve vzdělávání kovů. Podstatou druží se rozžebadlo toto ku předešlému, 
neboť i tu síla rukou obrací se třením v teplo. Kamenem ostrohranným, ka
menem křesaeím, křesalo se o ocílku tak rychle, že urážely se s povrchu oceli 
drobné tříštičky. Tyto rozpalovaly se třením ve žhavé jiskřičky, jež dopad
nuvše na troud způsobily doutnání jeho; od troudu pak zapalovaly se nitě, 
napuštěné sirou, nejstarší to sirky, nebo jiná těla zapalitelná. Troud dělal se 
z hadrů v uhel spálených, ze tkanin, napuštěných roztokem salnytru, nebo z ba
vlny, kteráž máčela se ve zředěné kyselině dusičné. Nejčastěji však užívalo 
se ku konci tomu hubky.

Hubka zápalná, druhdy velerozšířená a nevyhnutelná, objevuje se nám 
již jen spolu s vybledlými vzpomínkami z prvého dětství a vymizí záhy z ob
zoru našeho, leda že snad zachová se ještě po různu ve velebných výšinách, 
v nichž sídlí zedníci, kteříž ve své vrozené neúnavné příčinlivosti nemohou 
přestátí na dětinské hříčce sirek a rozžíhají světlo způsobem od pravěků zdě
děným, nade vší pochybnost důkladným. Nebude tudíž na škodu, promlu- 
víme-li o této ctihodné starožitnosti, pokud líbezná vůně její trvá ještě v paměti 
naší. Hubka zápalná připravuje se z chorošů, jež náležejí k houbám kloboukatým

Obr. 269. Ocilka, kámen a troud. Obr. 270. Houba zápalná č. hubka.

(Pileati) a vyskytují se hojně na kmenech bukových, vrbových a jasanových. 
Zhusta dospívají značné velikosti, jako zvláště v Šumavě. Nejlepší hubku po
skytuje choroš troudový (Polyporus fomentarius) z lesů bukových, choroš za
palovací (Polyporus igniarius) jest jakosti špatnější. Obyčejně mají tyto houby 
podobu podkovitého klobouku nebo kužele ostřím dolů obráceného, jednou 
stranou na kmenech přirostlého, jako by tam byly schválně rukou lidskou 
přidělány (obr. 270.). Na hořejší straně jsou tvrdé, šedivé nebo hnědé a zvlá
ště blíže kraje popelavě a černavě páskované, uvnitř pak jsou bílé, šedé nebo 
žlutohnědé a měkce plsťnaté. Dole mají vrstvu jemných dlouhých trubiček 
vespolek srostlých, jako by byly propíchány. Potřebují kolik let k úplnému 
vývoji svému a stáří jich poznává se po počtu soustředných rýh na povrchu. 
Nejlepší houby sbírají se v lesích listnatých a mají tkanivo jemnější, hustší 
a stejnější než houby týtýž i v lesích jehličnatých rostoucí. Vybrané houby 
krájejí se na desky, z nichž vykrajují se všecky části tvrdé, dřevnaté a ne
stejné. Dobré kusy vyvářejí se vodou, vyklepávají se dřevěnými paličkami 
na tenko, vaří se v louhu a když jsou z tohoto dokonale vyprány, močí se 
konečně ve vřelém roztoku salnytrovém a vysoušejí se náležité. Nejlepší 
houby však nevymáhají takovýchto prostředkův zvláštních. Přípravou popsanou 
měkne houba a podobá se kůži zámišnické, ano z nejpěknějších hub vykle
pávají sobě hubkaři čepice švů nemající, jakéž prodávají v Příbrami na trhu.
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Viděl jsem sám bolestný úžas starého hubkaře, když zboží jeho nedocházelo 
povšimnuti a ani k perlám jeho, pěkným čepičkám, jež pyšně vykládal a hladil 
rukou, neobracela se pozornost toho zkaženého světa mladého, kterýž na
vykl záhubným sirkám a nemá více vážnosti k obyčejům a náklonnostem 
předků! Salnytrem zvyšuje se zápalnosť hubky a jím i nabývá vlastnosti, že 
krev staví, čehož nejeden odřivous umí k bolestnému překvapení svých obětí 
užívati.

Starým Ěímanům nebylo známo, jak připravuje se hubka zápalná. Mí
vali ve svém ignitabulum, jakž nazývali náčiní k rozžíhání, toliko pálený troud. 
Znali však rozžehadlo jiné, jehož vážili sobě mnohem více nad křesadlo, ne
boť pramenem ohně nebyla v něm lidská síla a práce, ale božský .paprslek 
slunce, nebes dar nejvzácnější.

Skla  a zrcadla zapalovací byla již u Thrakův známa, kteříž znali sklo 
brousiti z křišťálu a zrcadla z bronzu. Za starodávna užívalo se jich, zhasl-li 
svatý oheň Vestin nedbalostí hlídajících panen, k opětnému roznícení jeho. Že znali

se staří ve zhotovení 
velikých a mocných 
přístrojů zapalova

cích, dosvědčuje 
zpráva o tom, kte
rak Archimedes ne
přátelské loďstvo Sy
rakusy obléhající za
pálil zrcadly zapalo
vacími s hradeb mě
sta. V krajích lepší 
pohody, kde klene 
se nad zemí obloha 
vždy jasná, jest po
dnes sklo zapalovací 
rozžehadlem nejjed
nodušším a nejbez
pečnějším, jehož lze 
ovšem také jen za 
dne užívati, ale v na

šich zeměpásech, 
kde zastírají nám 
mlhy a mraky tak 
často a tak dlouho

skvělé slunce, třeba pomůcek spolehlivějších. Zřídka jen ještě shledáváme skel 
zapalovacích u myslivců a pastýřů, anebo jsou postavena v sadech (v Paříž
ském Jardin des plantes), aby se sousedstvu ohlásilo poledne. Slouží k tomu 
obyčejně malé dělo (obr. 271.), jež nabíjí se každého rána prachem. Nad 
nim jest sklo zapalovací tak umístěno, aby paprsky slunce o polednách me
talo právě na pánvičku, čímž zapaluje se prach tam nasypaný.

Skly a zrcadly zapalovacími končí se prvá doba v dějinách rozžehadel. 
Jakkoliv i byla nedokonalá, vymáhalo sestrojení jich značného vzdělání. Zá
kladem jich byla však jen pozorování náhodou činěná, pročež nedovolují 
úsudku o nějaké znalosti vědeckých příčin. Rozžehadlo, k němuž přistupujeme 
nyní, spoléhá proti tomu na zákoně, kterýž byl objeven teprv zevrubnějším 
prozkoumáním povahy plynů, jest teda výsledkem pokročilosti vědy, jako 
všichni nástupci jeho, jichž objevuje se veliký počet po roce 1750, kde čilý 
vývoj véd přírodných právem obracel svou pozornost ku předůležité věci této.

Rozžehadlo vzdušné (pneumatické) čili stlačovací (tachopyrion) jest na 
pohled velice nepatrno, ale překvapuje nás památným účinkem svým. Zku-

Obr. 271. Sklo zapalovací.
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šeností vyšlo na jevo, že každé tělo stlačením do menšího objemu uvolňuje 
čásť tepla, což možno též přičísti tření, neboť nejmenší částečky hmoty, jsouce 
tlakem přinuceny, aby se přiblížily k sobě a těsněji se sklukly, trou se pa
trně o sebe tím více, čím větší tlak podstupují. Těla pevná a kapaliny jsou 
velmi málo stlačitelný, pročež nesnadno při nich pozorujeme řečené uvolnění 
tepla. Plyny však přivádějí se tlakem do objemu vždy menšího a pozoruje 
se pak zřejmé zvýšení teploty, tím znamenitější, čím rychleji a mocněji děje 
se zhuštění. Jakýsi dělník ve strojnické dílně v St. Etiennu ve Francii zpo
zoroval, že vyvinuje se značné teplo, stlačuje—li se vzduch ve větrovce, o tom 
zvěděl prof. Mollet v Lyoně a oznámil to Charlesovi v Paříži. Došlo se takto 
k objevení rozžehadla vzdušného, jež má dosud místo ve sbírkách fysikalných 
a slově někdy též pumpou Molletovou.

Rozžehadlo toto jest obyčejně silná mosazná nebo skleněná trubka, 
dole pevně zavřená,' v níž pohybuje se píst úplně těsně přiléhající nahoru a 
dolů; v popisu tomto sezná čtenář zajisté mnoho podoby s dětskou bouchač
kou. Do zpodné dutiny pístu strčí se trocha hubky, načež vráží se mocně 
do trubice a vytahuje se opět co nejrychleji. Trubice jest původně naplněna 
vzduchem, kterýž nemůže nikudy vyraziti, pročež stlačuje se tak silně, že 
zapaluje se hubka na pístu a hoří, jakmile vytáhl se ven. Rozžehadlo toto 
bývalo druhdy zvláště u vozkův oblíbeno a trubka měla podobu boty, kteráž 
se opřela podešvem o zeď, odkudž jméno rozžehadla botového. Dlouho ovšem ne- 
konávalo služby své, byť i bylo sebe pečlivěji zřízeno, a ve tmě nelze ho vůbec 
užívati, pročež ustoupilo záhy soupeřům šťastnějším. Rozžehadlo o trubce 
skleněné slouží ke zkouškám fysikalným. Jde-li toliko o průkaz tepla stla
čením vzduchu uvolněného, hodi se zvláště úprava Tyndallova. Tento důmy
slný učenec dává totiž do trubky rozžehadla kousek bavlny, namočené do síro
uhlíku, a vyndává ji hned zas. V trubce zůstává maličko par sírouhlíkových. 
Stlačí-li se pak vzduch rychle, vidí se blesk ve 
válci, neboť uvolněné horko stačí na zapálení 
hořlavého sírouhlíku.

Ještě jasnější a určitější jsou dějiny roz- 
žehadel následujících, neboť připojují se těsně 
k nálezům fysikalným a chemickým, jsouce bud 
příčinou bud následkem jich.

Dobereinerovo rozžehadlo platinové. Pla
tina, objevená v zlatonosném písku z Ameriky 
jižné (str. 266.), připravuje se přiměřeným způ
sobem v podobě těla nad míru pórovatého, houby 
platinové. Známoť, že těla pórovatá, jako čerstvé 
uhlí dřevěné nebo právě houba platinová, pohl
cují do pór svých některé plyny velmi hojně a 
zhušťují je tak mocně, že uvolňuje se teplo 
právě jako v rozžehadle vzdušném, čímž může 
se platina do žáru rozpáliti. Děje-li se tak 
s plynem hořlavým, zapaluje se žhavou plati
nou a podlé této zkušenosti zřídil Dbbereiner 
1823 své rozžehadlo platinové (obr. 272.) velmi 
důmyslně a pěkně.

Nádoba skleněná, porculánová nebo ko
vová cc jest nahoře víkem neprodyšně uzavřena a naplňuje se zředěnou ky
selinou sírovou as do 2/s. S víka ční válec dole otevřený d do kapaliny, z ně
hož vychází nahoře nad víkem otvor, uzavřený perem e, naproti mosazné trubce / .  
V trubce této jest houba platinová. Ve válci d zavěšuje se kus činku na 
drátku mosazném tak, aby dolejší konec jeho byl trochu výš než dolejší kraj 
válce. Jakmile přišroubuje se víko k nádobě s kyselinou, noří se vnitřný válec

Obr. 272. Dobereinerovo rozžehadlo 
platinové.
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a tudíž i činek do kyseliny a rozkládá se hned ta to ; vodík vypuzuje se totiž 
z ní a na místo jeho nastupuje činek, čímž vzniká síran cinečnatý či skalice 
bílá. Vodík uvolněný sbírá se ve válci nad kapalinou. Rozklad tento trvá 
stále, pokud dotýká se činek kyseliny sírové. Jest-li otvor ve víku uzavřen 
perem e, nemůže vodík po své přirozené snaze vycházeti horem nádoby, pro 
čež tiskne se dolů, překonává tlak kapaliny v nádobě větší, do níž vytlačuje 
nenáhle kapalinu z válce a vkládá se na konec i mezi kyselinu a činek, čímž 
zastavuje se vyvinování plynu. Otevře-li se perem e průchod ze vnitřku válce, 
nese se vodík lehkostí svou rychle do výše a kapalina vniká do válce, při
stupuje k činku a vyvinuje se opět plyn. Plyn vycházející však naráží přímo 
na houbu platinovou v trubce / .  Yodík zhušťuje se rázem, rozpaluje platinu 
a vznímá se od ní plamenem bledým, velmi horkým, kterýž trvá, pokud jest 
pero otevřeno a pokud jest dostatek plynu ve válci.

časem nasycuje se kyselina cinkem a přestává účinek její. Vylévá se pak 
a přilévá se do přístroje čerstvé kyseliny rozředěné (této nabývá se, lije-li 
se 1 č. anglické kyseliny sírové tenkým proudem do 4 č. vody, jež nachází 
se ve veliké míse). I  houba platinová po čase kazí se, zejména tím, že na
sadil se do pór jejích prach, jímž ucpávají se, ale pak postačuje obyčejně, 
vypálí-li se trubka plamenem kahanu lihového, nebo zapaluje se vodík hořící 
loučí a pouští se plamen jeho do trubky. Takto spaluje se prach a vypařuje 
se vlhkost, kteráž osazuje se tolikéž v houbě platinové a seslabuje účinek 
její. Též odporučuje se, aby se vyvářela houba platinová prvé kyselinou sí
rovou nebo dusičnou, načež vypírá se vodou a vypaluje se. Kyselina sírová 
a činek budtež úplně čisty, neboť vyvinuje-li se vedlé vodíku též sirovodík 
a arsenovodík, pozbývá houba rychle své síly zápalné. Týž účinek má i čpa
vek a proto nedrží se houba dlouho v pokoji, kde kouří se mnoho tabáku.

Nelze-li účinek houby platinové víc 
obnoviti, nezbývá leč opatřiti sobě 
čerstvou houbu platinovou, neboť pří
prava této jest na pohled snadna, ale 
ve skutečnosti potkává se s obtížemi 
značnými a vymáhá ruky zkušeného 
chemika. I velikost a nákladnost roz
žehadla připouštěla je jen u lidí zá
možnějších za vkusnou ozdobu pří
bytku. Proto také tento krásný a po
hodlný přístroj, jenž poskytoval oheň 
pouhým stisknutím pera, upadl v úplné 
zapomenutí, jakmile vyskytla se roz
žehadla jednodušší a lacinější.

V  elektrickém zapa
luje se tolikéž vodík, děje se to však 
jiskrou elektrickou. Rozžehadlo toto 
bylo sice dřív objeveno, než rozže
hadlo platinové, ale dostalo teprv po
zději pěknou úpravu tohoto, pročež 

Obr. 273. iiozžcimdio elektrické. vysvětlili jsme základnou myšlenku
raději při rozžehadle Dóbereinerově. 

Volta shledal r. 1777, že zapaluje se elektrickou jiskrou velmi snadno 
vodík. Zkušenost tato jest základem elektrické pistole, z níž tuším pojal stroj- 
ník Brander v Augšpurce myšlenku rozžehadla elektrického. Dle mínění jiných 
však sestrojil je  Furstenberg v Basileji již r. 1770 a za několik let vešlo ve 
známost Ehrmannem ve Štrasburku. Na místě houby platinové jsou tu dvě 
špice kovové, mezi nimiž té chvíle, kdy stlačí se pero a vytéká vodík, pře
skakuje jiskra elektrická a zapaluje onen. Kterak děje se to, jeví nám obr. 273.



Yodík vyvinuje se v nádobě A  a vypuzuje zředěnou kyselinu sírovou do ná
doby hořejší A1, odkud tato koná tlak na plyn a žene jej k otvoru špice. 
Otvor jest obyčejné zavřen a otvírá se toliko malou pákou, spojenou s hed
vábnou šňůrou, kterouž zvedá se víko elektroforu, umístěného ve zpodné 
skřínce. Víko dotýká se tu drátu kovového, vycházejícího ze špice, a přenáší 
naň svou elektřinu, kteráž přeskakuje jiskrou na druhou špici kovovou, spo
jenou s pryskyřicí elektroforu, a zapaluje vodík mezi špicemi procházející 
(srov. též díl II. str. 201). Jak ubylo plynu, vniká opět kyselina k činku a 
porušujíc jej vyvinuje opět vodík. Elektrofor zachovává v sobě električnosť 
dosti dlouho, když však ochabuje, šlehá se deska pryskyřičná ocasem liščím 
nebo koží kočičí, aby se stala opět elektrickou. Účinek elektroforu seslabuje 
se zvláště vlhkým počasím, jakož i prachem. Vady tyto nedopustily, aby byl 
přístroj tento došel rozšíření většího. Ku potřebě obecné vadí složitost jeho 
a nesnadná oprava, pročež neobstálo vedlé rozžehadla Dobereinerova, oběma 
pak vadilo zároveň, že nebylo lze je nositi v kapse jako křesadlo.

Chemikové objevili více těl, jež zapalují se na vzduchu již v obecné 
teplotě, a nazvali je pyrofory. Nejobecnější jest pyrofor jehož
nabývá se ze směsi 4—5 částí páleného kamence se 2 č. prášku dřevěného 
uhlí, když se pálí v hliněném tyglíku žhavým uhlím tak dlouho, pokud vy
chází z otvoru plamen modrý. Prášek upražený chová se v suché sklenici, 
uzavřené zátkou skleněnou. Také míchávají se 3 č. kamence s 1 č. mouky 
pšeničné a pálí se v obyčejné kolbičce, až zmizí modrý plamen, načež uza
vírá se kolbička vychladlá zátkou. Nasype-li se trocha tohoto prášku na su
chou bavlnu nebo jiné tělo snadno zapalitelné, vznímá se hned plamenem.

Pyrofor Dobereinerův připravuje se, smíchá-li se 1 č. páleného kamence 
s U/i č. salajky a 1j.i— 1 č. koptu a pálí se směs as po půl hodiny velmi 
prudce, nejlépe v hlavni ručničné. V obojím případě vzniká tuším sirník dra
selnatý velmi útle rozptýlený a s uhlím pomíšený, kterýž rozpaluje se hned 
na vzduchu a doutná. Po 
některé době, když otvírala 
se nádoba častěji, zapaluje 
se, dechne-li se naň, a od 
něho chytá rychle a snadno 
hubka, sirka nebo tabák. I 
pouhé uhlí, jež pálilo se se 
salajkou a pilinami železnými, 
poskytuje pyrofor rychle za- 
palitelný.

Proti rozžehadlům do
sud jmenovaným, více méně 
nedokonalým a na rozličných 
poměrech nepříznivě závi
slým, vystoupil z nenadání 
soupeř nepatrný na pohled jako David proti Goliáši, kterýž však dobyl nad 
nimi neméně skvělého vítězství a zapudil je vesměs do skrýše starého hara
burdí, jehož všímá si již jen dějepisec vědy. Byly to nepatrné sirky fo sfo 
rové, jež jako druhdy César těšily se z úspěchu nejrychlejšího. Šotkové tito 
nebyli sice prosti nezpůsobů, ale každý mohl je nositi v kapse a rozdělal si 
oheň hravě, kdykoli se mu zlíbilo, a tou předností nevládl žádný ze soupeřů 
starších. Dostalo se jim tudíž přízné neobmezené jak obecenstva, tak i prů
myslu, kterýž přihlížel odtud k nim výhradně a usiloval neúnavně o pokrok 
jejich, aby neustály na vítězné dráze světem.

Dráhu tuto však značně upravil předchůdce mnohozasloužilý, rozžehadlo 
chemické č. eupyrion (obr. 274.), jež požívalo po dlouhý čas značné přízně a 
tane snad nejednomu staršímu čtenáři ještě na mysli. Dřívka sirou napuštěná,

Pyrofory. 641
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jichž užívalo se již dříve, smočila se do směsi z cukru, chlórečnanu drasel
natého a gumy. Směs tato totiž vyznačuje se vlastností vzácnou, že, pono
řena do silné kyseliny sírové, zapaluje se okamžitě, obyčejně s výbuchem, a 
vyvinuje tolik tepla, že zapaluje se od ní i síra. Kyselina sírová slučuje se 
tu s draslíkem v síran draselnatý a uvolňuje se kyselina chlórečná, kteráž 
postupuje kyslík svůj okamžitě hořlavinám (síře, pryskyřici, cukru, škrobu, 
pilinám dřevěným, sirníku antimonovému, rumělce). Zkušenosti této dodě
lal se nejprvé slavný chemik francouzský Berthoa použil jí k výrobě roz- 
žehadel již Chancel v Paříži r. 1805. Avšak ve Francii nedomohlo se roz
žehadlo toto úspěchu. V Německu ujal se vynálezu doktor Wagenmann v Tu- 
binkách 1813 a založil 1815 v Berlíně společně se Seybelem velikou továrnu, 
v níž pracovalo až i 400 osob. Původně používalo se směsi ze 30 č. chló
rečnanu draselnatého, 10 č. síry, 8 č. výtrusového prášku z plavuně, jež pro
měnila se v měkké těsto slabým roztokem gumy arabské a zbarvila se ru
mělkou do červena nebo indychem do modra. Do této směsi namáčely se 
konce dřívek prvé napuštěných sirou. Poněvadž by však výbuchem vystři- 
kovala kyselina sírová, kdyby se jí užívalo příliš hojně, zavedly se láhvičky 
skleněné o zátce skleněné, jež naplnily se do polovice asbestem Č. osinkem, 
prosáklým silnou kyselinou sírovou. Upravená dřívka strčila se barevným 
koncem do asbestu a vzala z něho tolik kyseliny, že zapálila se. Výrobu 
těchto rozžehadel zavedl Štěpán z Rómerů 1831 ve Vídni a zdokonalil ji v té 
míře, že pokládala se takořka za vrchol umění a rozšířila se po celé Evropě. 
Zejména zavedl užívání asbestu kyselinou prosáklého na místě nebezpečnější 
kyseliny kapalné. Hlavní vadou těch sirek bylo, že stříkala s nich kyse
lina na oděv a nadělala tím mnoho škody. Kyselina sírová, jak víme, při
bírá ze vzduchu velmi dychtivě vodu a řídne tím po čase tak velice, že 
není více s to, aby zapálila dřívka. Pak nutno přičiniti kyselinu čerstvou, 
při čemž neprozřetelní lidé popálili si často ruce.

Zvláštní způsob, v níž objevilo se poněkud později toto rozžehadlo, byly 
anglické prometheans. Podobná směs z cukru, chlórečnanu draselnatého a 
gumy dala se v podobě těsta do tenké trubky papírové a do vnitřku polo
žila se trubka skleněná s kyselinou sírovou, po obou stranách uzavřená. Tato 
trubka rozdrtila se dvěma tvrdými těly (obyčejně zvláštními klíšťkami), tím 
rozlila se kyselina sírová do 'směsi a zapálila ji.

Chlórečnanu draselnatého užívalo se též k třecím sirkám  ,
jež zapalovaly se skutečně již třením. Dřívko sirou napuštěné namáčelo se 
do směsi z 2 č. sirníku antimonového s 1 č. chlórečnanu draselnatého a 
s gumou. Zapalovalo se tím způsobem, že protáhlo se dvěma kusy papíru 
drsného (práškem skleněným nebo jemným pískem), jež tiskly se k sobé pal
cem a ukazováčkem. K tomu hodila se ovšem lépe dřívka ploská, papír 
pak, aby trval déle, lepil se na dříví nebo lepenku. Št. z Rómerů ve Vídni 
míchal Va libry chlórečnanu draselnatého s 21 loty květu sirného, 3 loty ka
lafuny (nebo benzoe), 3 loty arabské gumy, 2 loty tragantu a 3 loty rumělky. 
Avšak i toto rozžehadlo přese všecky opravy nehodilo se valné k účelu svému, 
neboť bylo značného tlaku třeba, jímž otřela se nezřídka hlavička s dřívka 
a zapálila se, anižby dřívko od ní chytlo, a také papír za krátko přestal slou
žiti. Tu konečně vyskytla se myšlénka, že by se mohl na místě sirníku anti
monového vzíti snadno zapalitelný kostík, s nímž děly se již dříve zkoušky 
v tomto směru — a pojednou byl vynález dovršen, o němž pracovali věkové. 
Ovšemť neobjevil se hned v té dokonalosti jako Minerva z hlavy Jupiterovy 
a bylo třeba ještě dlouhé práce, mnohých vynálezů, než vyrostl z počátků 
nepatrných průmysl velkolepý, veškeren svět si podrobující, jehož nejpřed
nějším sídlem stala se za krátko vlasť naše. Ač pak přihlásili se i jiní 
k dílu a jali se čile závoditi s továrnami našimi, zachovalo se těmto přece
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ještě místo tou měrou vynikající, pročež náleží nám o tomto průmyslu poně
kud se rozhovořiti.

Kostik čili fo sfor  jest pravým romantickým bohatýrem v družině prvků, 
kterýž osobuje si ve všech vlastnostech svých a ve své celé způsobě překva
pující zvláštnosti a přece zas koná v podivném sebezapření služby všední na 
pohléd nejvyššímu i nejnižšímu z lidí, zvířatům i rostlinám. Tento prvek, 
jehož čarovným účinkem vznikl přerychle průmysl ohromné důležitosti, nebyl 
znám ve starověku a náleží k nejskvělejším vymoženostem dobrodružných 
výzkumů alchemikův. Po prvé objeven náhodou r. 1669. Hamburský kupec 
Brandt, přišed na mizinu, viděl spásu svou v umění zlatodějském, jež poží
valo tehdáž as takové důvěry a pověsti po všem světě, jako před nedávnem 
stolohyb nebo nyní rejdy spiritistické. Ovšem álchemie zabývala se věcmi 
skutečnými, byť i mýlila se ve výkladu jejich, a byla tak dlouho rouškou 
pravé vědy, až tato dospěvši roztrhla záslonu na dál již zbytečnou a objevila 
se překvapenému světu ve své oslňující nádheře. Pokud ještě, nebyla známa 
podstata a povaha prvků, pokud nynější prvky pokládaly se za sloučeniny 
z některých těl základných a kovy zejména za sloučeniny ze síry a rtuti 
(k nimž počítali později též sůl), ujímala se snadno víra ve proměnu čili 
transmutaci kovů obecných na zlato a stříbro a potvrzovala se mnohým úka
zem, jejž vysvětlujeme nyní ovšem hravě právě naopak. Nedivíme se, dáme-li 
do roztoku skalice modré železa, že nalezáme po nějakém čase na místě jeho 
měd!, ano provozujeme tímto způsobem hydrometallurgické dobývání mědi 
(str. 145); nepřekvapuje nás, že z leštěnce olověného nabýváme na konec 
stříbra, neboť jest dokázána přítomnost stříbra ve většině leštěnců; ale al
chemikové viděli toliko výsledek va nabývali jím víry, že proměnilo se železo 
v měd nebo olovo ve stříbro. Šlo teda jen o prostředky ke způsobení té 
možné proměny. Prostředky ty zahrnuly se jmenem kamene , jenž se
stal odtud předmětem touhy a neúnavného zkoumání všech adeptů. I Brandt 
nastoupil tuto cestu a laboroval pilně, ale bez výsledku jako ostatní jeho 
soudruhové. Konečně došel přesvědčení, že cesta ušlapaná nevede k cíli a 
domnívaje se, že tajemný onen prostředek zajisté jest obsažen v živém ústrojí 
lidském, jal se jej vyhledávati ve výměšku tohoto, moči. Myšlénka tato vidí 
se nám ovšem směšnou býti, neboť jsme navykli opírati se bezpečně o vý
sledky pokročilé vědy, ale samouk Brandt žil v dobách, kde nebylo téměř 
vědomostí o tom, co se děje v těle našem a kde nevědomost zastírala se ne
proniknutelným proudem slov, uvádějícím posluchače do bludiště, z něhož ne
bylo východu. Brandt domýšlel se teda směle, že člověk jest ústrojím nej
dokonalejším, v němž nacházejí se a působí veškeré hmoty a všeliké síly na 
vývoji nejvyšším a nejdůkladnějším, co pak tímto vrcholem stvoření, tímto 
malým světem čili mikrokosmem vytvořuje a vylučuje se, že jest patrně na
dáno silou nejmocnější a nejvýdatnější, že teda v moči lze s dobrým důvodem 
pátrati po kameně moudrosti. Rozumuje takto dosti správně, jal se moč vše
možným způsobem digerovati, destillovati, sublimovati a vůbec natahovati na 
chemické skřipce tehdáž známé, až konečně ztroskotaly se staré sloučeniny 
a vycházely na jevo nové, mezi nimiž pohříchu postrádal se stále ždaný ká
men mudrců. Jednou však objevilo se alchemikovi v jímadle u křivule jeho 
tělo zvláštní, povahy nejpodivnější. Zapáchalo slabě česnekem, na pohled bylo 
jako bleděžlutý, prosvítavý vosk, jemuž rovnalo se i tvrdostí a pevností, chuť 
však mělo ostrou a hnusnou. Teplotou nevelikou tálo, v obecné teplotě pak 
již vydávalo ze sebe ustavičně páry ve tmě svítící. Dotkl-li se ho Brandt 
rukou, svítily pak i jeho prsty a tělo samo plálo překrásným, bledě zeleno- 
bílým světlem. Hodilo-li se do vřelé vody, učinilo z par vystupujících obláčky 
čarovné jasnosti a dařilo vůbec vše, čeho se dotklo, světlostí samostatnou. 
Vlastnosti tyto po tu dobu nevídané a neslýchané, pro kteréž Brandt pojme
noval nové tělo fosforem  čili česky světlon, a snadná zapalitelnosť jeho
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obrátily k němu záhy obecnou pozornost a zvědavost a vzbudily očekávání 
největší. Byť i teda Brandt nedopátral se kamene mudrců, poštěstil se mu 
přece nález, jímž proslavil se na vždy, a dostavil se i žádaný zisk, neboť 
ukazovali fosfor za peníze a platili malé kousky jeho dráž nežli zlato. R. 1730 
prodávala se unce (2 loty) fosforu v Londýně za 10l/2 dukátu, v Amstero- 
dámě pak za 16 dukátů. Jan Kunckel z Lowensternu, důmyslný profesor 
chemie ve Yittemberce, bavil právě v Hamburce a dověděv se o šťastném 
nálezci, seznámil se s ním a hleděl na něm zvědéti tajemství přípravy tohoto 
neobyčejného těla, avšak nepochodil. Spolu zpravil přítele svého Kraffta, radu 
volence saského, kterýž měl veliké zalíbení v tajemných vědách, o této zna
menité novince. Krafft neodpověděl, ale vypravil se bez meškání do Hamburku 
a zakoupil tajemství za 200 tolarů, se zvláštní podmínkou, že Brandt ne
svěří ho nikdy Kunckelovi. Vrátiv se do Vittemberka doléhal Kunckel opět 
na Brandta, kterýž přiznal se mu konečně, že prodal své tajemství Krafřtovi 
do výhradného majetku. Kunckel zahořel hněvem nad ošemetností přítele 
svého a odhodlal se, že bude sám pátrati po tom prazvláštním těle, jehož 
byl tak velice žádostiv. Nevěděl o Brandtově nálezu ničeho, leč že používá 
moči, ale povedlo se mu r. 1672 tolikéž dobyti kostíku, a sdělil svůj spůsob 
dobývání bezplatně několika osobám, mezi jinými též Hombergovi r. 1679. 
Sluší tudíž tohoto pilného učence pokládati za pravého, vědomého vynálezce 
fosforu, neboť Brandtovi přála jen náhoda, ježto Kunckel podnikl směrem urči
tým práci kolik neděl trvající. Jméno fo sfor  po dlouhý čas ob
vyklé jest důkazem, že vděčnost obecenstva náleží tomu, kdo vynáší vyná
lezy na veřejnost a pomíjí vynálezce, kterýž zahaluje se rouškou tajemství — 
a zhusta zištnosti. Touž dobou as povedla se příprava fosforu z moči po
dobně jako Kunckelovi i slavnému Angličanu Boylovi. Krafft byl totiž při
nesl kousek fosforu do Londýna a ukazoval jej králi Karlu II. U dvora spa
třil jej též Boyle a dostal od Kraffta zprávu, že hlavní surovina jeho fosforu 
jest něco z těla lidského. Zpráva tak neurčitá postačovala, aby Boyle pustil 
se do práce. Po mnohých pokusech marných, při nichž sběhlo se drahně 
příhod nešťastných, nabyl kousků zvící hráchu, jež nazval fosforem  ledovým. 
I Boyle uveřejnil nález svůj r. 1680. Pomocník jeho, lékárník Gfodfrey Mank- 
witz, vyráběl fosfor ve větší míře a nabyl jím značného jmění. Výrobek jeho 
slul fosforem anglickým.

Do r. 1737 bylo dobývání kostíku vždy ještě zastřeno rouškou tajemnou. 
Tehdy přišel do Paříže cizinec a nabídl se, že naznačí způsob, jímž dochází 
se výsledku stálého. Vláda povolila mu odměnu a zkoušky jeho, provedené 
před komisaři akademie, měly úspěch úplný. Hellot uveřejnil návod jeho té 
hož roku a Rouelle provozoval jej veřejně v přednáškách svých. Dle nave
dení tohoto odkuřovala se hnilá moč do sucha, zahříval se zbytek do čer
vena, vypíral se po té, aby se zbavil solí, sušil se a pálil se velmi silně 
v kři vůlích z kameniny. Tyto práce zdlouhavé a nesnadné poskytovaly ostatně 
výtěžek nepatrný, neboť z 1000 litrů moči dostalo se jen 96 grammů fosforu. 
Tím vysvětluje se dostatečně znamenitá cena jeho v té době. Shledalo se 
také již, že moč osob, které pijí pivo, poskytovala větší výtěžek (z ječmene 
přechází totiž fosfor v podobě solí do piva). Nemůžeme tu zatajiti poznámky, 
že Alchild Bechil, arabský alchemik ve XII. věku, píše o karbunkulu, jehož 
nabyl, když překapoval moč s hlinou, vápnem a ústrojninami uhelnatými. 
Mohlo se tudíž snadno přihoditi, že dostal se takto fosfor, avšak vynález ten 
bezpečně minul beze všeho účinku, neboť nedostalo se o něm zprávy.

R. 1688 objevil Albinus fosfor v řeřiše a hořčici. Švédský chemik Gahn 
dokázal r. 1769, že fosfor jest obsažen též v kostech zvířecích. Krajan a 
přítel jeho Scheele dopátral se záhy snadného způsobu, jak by bylo lze dosti 
hojné množství fosforu pripraviti z popele kostěného a návod jeho, zdokona
lený chemiky francouzskými, požívá v továrnách dosud plné platnosti. Od
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tud teprv vešel tento prvek v obecnou známost, pročež má český název ko
stík oprávněnost úplnou. Lavoisierovi byl hořící fosíor prostředkem, jímž do
vozoval svou nauku o hoření svrchu dotčenou, kteráž jest základným kame
nem nové nauky chemické.

Přece však dobývání kostíku zůstávalo ve skrovných mezích několika 
liber a teprv od té  doby, co počalo se ho používati k rozžíhání, rozmohlo se 
netušeným způsobem. Nyní vyrábí se ve velikém množství a prodává se kilo- 
gramm za 4—5 .zl: Máme tu patrný důkaz, že průmysl dovede sobě před
mět, jehož potřebuje vždy více, opatřovati vždy levněji a dokonaleji.

Nyní víme, že fosfor náleží k tělům v přírodě veškeré nejrozšířenějším 
a nejdůležitějším. Ovšem nevyskytuje se nikde čistý, neboť má tak velikou 
slučivost s mnohými jinými prvky, že vyprošťuje se nesnadno a toliko nej
mocnějšími prostředky chemickými. Tak zejména slučuje se nad míru dy
chtivě s kyslíkem a odnímá jej i jiným tělům, pročež náleží k nejmocnějším 
odkysličovadlům. Tolikéž slučuje se s vodíkem ve fosforovodík plynný  (vzo
rec PH3). Zajímavé sloučeniny této nabýváme, dáme-li do láhve skleněné a 
(obr. 275.) silný žíravý louh draselnatý a přičiníme-li několik kousků kostíku. 
Láhev uzavírá se zátkou, kterouž prochází trubka plynopudná c, a zahřívá se 
mírně. Vyvinuje se tu plyn bezbarvý, zapáchající hnilými rybami, velmi je
dovatý, kterýž vycházeje z vody vznímá se na vzduchu okamžitě s výbuchem, 
hoří bílým plamenem a zůstavuje ve vzduchu krásné bílé kroužky, jež povzná
šejí se nenáhle a šíří se zároveň. Plyn týž vyvinuje se tuším spolu s uhlo
vodíky v místech vlhkých, kde hniií těla zvířecí fosforem bohatá, zvláště na 
vlhkých hřbitovech, v ra 
sovnách a bařinách a po
kládá se za příčinu světé
lek bludných či bludiček,
jež jsou postrachem pocest
ných a pověrců. Takovéto 
bledé, tiché, kmitavé pla
ménky poskakují ustavičně 
na hladině bařiny Acherus- 
ské v Epiru, nedaleko řeky 
černé (Mauropotamos, ve 
starověku Acheron), a tento 
úkaz, jehož příčina byla 
Ěekům neznáma, vzbudil 
v nich myšlénku, že peklo 
jest obklopeno ohnivou ře 
kou periflegetonem. Otví- 
rají-li se staré hrobky, vyráží 
věra, že nehasne světlo svítilen, jež dávaly se druhdy do hrobek. Nalezly 
se po delším čase v rakvích mrtvoly, obklopené bledou září. Hlava zločince, 
jejž oběsili v Dánsku pro zpronevěřilosť, byla po několik nocí obklopena září, 
což nevědomý lid pokládal za důkaz nevinnosti jeho. V létě r. 1871 pole
tovala světélka hojně nad úvozy a bařinami v Issy a Meudonu, kde Pařížští 
komunardi zahrabali nedbale své mrtvoly — poslední to zbytek strašné 
hrůzovlády!

Vůbec známé světélkování mrtvých ryb má do sebe právě tolik zázrač- 
nosti jako bludičky. Pravý výklad tajemných úkazů těch znali nejdříve Čí
ňané a Japonci a čteme ku př. v staré encyklopédii japonské, že bludičky 
vznikají z tel lidí a zvířat mrtvých.

Týž samozapalitelný plyn objevil se i Boylovi, když dobýval fosforu, 
ale teprv francouzský chemik Gengembre seznal r. 1793 pravou povahu jeho,

Obr. 275.

z nich týž plyn někdy náhle a tím vznikla po-
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připraviv jej způsobem svrchu vylíčeným. Pálíme-li kostik silně s vápnem, 
nabýváme fosforidu vápenatého, kterýž rozkládá vodu a vyvinuje z ní tolikéž 
fosforovodík. Hodíme-li kousek této sloučeniny do sklenice vody, vystupují 
v krátce bublinky, kteréž praskají zapalujíce se a zplozují řadu blesků, po
kud ještě jest nerozložený íosforid ve vodě. Úkaz ten jest neméně podivný 
a znamenitý, jako hoří-li fosfor roztopený, na nějž pouští se kyslík, pod vře
lou vodou. Jistý profesor z Hamburku ukazoval tento pokus při veřejné před
nášce v Londýně k nemalému úžasu diváků, z nichž jeden zvolal: „Vyžeňme 
ty Němce, sice nám ještě zapálí Temži!“

Sloučeniny fosforu s kyslíkem jsou vesměs povahy kyselé. Spaluje-li se 
kostik při skrovném přístupu vzduchu, poskytuje kysličník č. 
rový (bezvodnou kyselinu fosforovou, vzorec P20 3), v dostatku vzduchu pak 
kysličník č. anhydrid fosforečný (bezvodnou kyselinu fosforečnou, vzor P ,0 -), 
jež slučují se s vodou dychtivě v kyseliny: fosforovou (vzorec H3P 0 3) a 
fosforečnou (vz. H3P 0 4). Při dobývání fosforovodíku pak zůstává v láhvi slou
čenina kyseliny fosfornaté  (vz. H3P 0 2). Z kyselin těch, jež dávají s kovy nebo 
zásadami soli, jest nejznamenitější

kyselina fosforečná. Zapálíme-li kostik na volném vzduchu nebo v ky
slíku, osazuje se na blízkých předmětech bílý sněhovitý prášek bezvodné ky
seliny fosforečné, kteráž podobá se velice bezvodné kyselině sírové. Ze vzduchu 
totiž přibírá vodu přerychle a rozplývá. Hodí-li se do vody, syčí co žhavé 
železo a zahřívá se značně. V obojím případě mění se v kyselinu fosforeč
nou, kteráž doznává horkem sice znamenité proměny, ale nepozbývá jím ni
kdy vody naprosto. Takovéto vodnaté kyseliny fosforečné nabýváme oby
čejně, vaříme-li kostik s rozředěnou kyselinou dusičnou, méně čistá vylučuje 
se z fosforečnanů, zejména z pálených kostí, kyselinou sírovou. Dostává se 
tu roztok více méně rozředěný, kterýž zaváří se teplotou 150°, až vyňatá 
kapka chladnouc křehne. Z hustého roztoku vyrůstají hráně tvrdé, průzračné, 
podobné ledu, kteréž jsou obecná kyselina fosforečná. Zahřívá-li se hustý roz
tok do 215°, pouští vodu a mění se v kyselinu (vz. H4P20-). Za
hřívá-li se roztok do červeného žáru, až nepouští více vody a teče tiše, po
skytuje ochlazením tělo bezbarvé, průzračné, sklovité, kyselinu 
nou či sklovitou kyselinu fosforečnou (vz. H P 0 3), kteráž rozplývá na vzduchu 
a rozpouští se ve vodě nenáhle, měníc se zase v obecnou kyselinu fosforeč
nou. Roztok bílku sráží, ostatní dvě kyseliny pak nemění ho, i jiných pod
statných rozdílů shledáno mezi nimi. Zahřívání právě popsané děje se v ná
dobách stříbrných nebo platinových, neboť kyselina fosforečná těká skrovně 
horkem a jest tudíž pak velmi mocnou kyselinou, jež rozežírá nebo rozpouští 
sklo, porculán a jiná těla.

Obecná kyselina fosforečná jest obsažena ve fosforečnanech č. fosfátech  
přirozených, z nichž jmenujeme tuto pro důležitost hlavní: Apatit skládá se 
z fosforečnanu vápenatého a malého podílu fluoridu vápenatého a vyskytuje se 
v hřáních bezbarvých nebo různě zbarvených, až na stopu dlouhých, v Zinn- 
waldě, Slavkově, Příbrami, Rožnově na Moravě. V podobě jehliček bývá vtrou- 
šen v rozličných horninách, zvláště sopečných, jako v mandlovcích, zeleno- 
kamech, čediči a t. d. Velmi hojně vyskytují se odrůdy zrnité, vláknité, 
celistvé a zemité v rozsedlinách skal nebo v ložiskách, a šlovou fosforit (čistší 
odrůdy též osteoliťh). Fosforit vyskytuje se ve španělské krajině Estremaduře 
u Logrosanu, Caceresu a Montanchezu a vyváží se u velikém množství do 
Anglie a Německa. Též nachází se u Ambergu v HořeDÍ Falci, u Schónwalde 
blíže Friedlandu v Čechách, v Bukovině a Podolí a t. d. Jiná odrůda na
chází se přehojně v Nassavsku a jest dle prvého naleziště Staffelu nazvána 
Staffelitem. Rozkládá se na prostoru 6 mil dlouhém a 4 míle širokém a 
r. 1871 dobylo se ho tam 677.393 centů. jenž dováží se z ma
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lého ostrova Sombrero na severném konci souostroví malých Antill, jest vá
penec proměněný guanem v té míře, že drží 75— 90% fosforečnanu vápena
tého. Guano, jež vzniká z trusů ptačích, má v sobě mnoho fosforečnanu vá
penatého; v krajinách deštivých, pozbyvši solí rozpustných, drží jej téměř 
výhradně. Takové guano přiváží se z ostrovů Bakerova, Navasso a t. d. Ko
rálová ruda v Idrii má při malém množství sirníku rtuťnatého hlavně fosfo
rečnan vápenatý. V permském a křídovém útvaru, i v Čechách, vyskytují se 
nezřídka zkamenělé trusy rybí, koprolithy,jež mají 16— 18% kyseliny fosfo
rečné. Veškeré tyto nerosty nabyly veliké důležitosti u vyrábění hnojiv stro
jených, zvláště tak řečeného superfosfátu, když seznalo se, že vývoj rostlin 
vymáhá naprosto přítomnosti kyseliny fosforečné v ornici a že potřebí dodá- 
vati této důležité potravy rostlin, kde jest jí nedostatek, nebo kde zásoba 
její přirozená jest již vyčerpána. Wavellit, kterýž vyskytuje se obyčejně v je 
hličkách, jež jsou spojeny v tvary polokulovité nebo ledvinovité, jest fosfo
rečnan hlinitý a nachází se hojné u Cerhovic, Krušné hory a v okolí Plzně. 
Celistvý fosforečnan hlinitý (a železitý) vyskytuje se hojně v západné Indii 
na ostrově Rodondo (Rodondophosphat) a AI ta Vela a vyrábí se z něho nyní 
kamenec a hnojivá. Zajímavé jsou dále fosforečnany železa. Fosforečnan že
leznatý slově vivianit, a nachází se v hřáních bezbarvých, na vzduchu modra
jících, uvnitř kostí zkamenělých (kosti mrtvoly v dole nalezené po několika 
stoletích, byly jimi vyplněny), v zubech, permských břidlicích živičnatých, ra 
šeliništích moravských a slezských, čediči a lávě. Zemitý vivianit slouží za 
modrou barvu. Fosforečnan železitý jest nevítanou přísadou mnohých rud že
lezných zvláště hnědé a bahenné, a tvoří na ložisku rudy hnědé v dolu Hrbku 
u sv. Dobrotivé blíže Hořovic nerosty hakoxen, Beraunit, Delvauxit a t. d. 
Tolikéž bývá obsažen v ornici. Pyromorfit č. zelená ruda olověná jest fo s fo 
rečnan olovnatý a nachází se v hřáních nebo skupinách ledvinovitých a hro- 
znovitých barvy zelené nebo hnědé v Příbrami, Stříbře, Bleistadté a Jihlavi. 
Dobývá se někdy z něho olova, též béře se k lepším glazurám.

Poněvadž bývá apatit zhusta vtroušen v našich obecných horninách, jež 
zvětrávajíce poskytují konečně ornici, nachází se fosforečnan vápenatý i v této 
v množství velice skrovném, nicméně však náleží k nejvzácnějším pokladům 
země, jež rolník má ustavičnou péčí opatrovati, aby zachoval plodnou sílu půdy. 
Z téhož pramene, cestou ovšem dlouhou a nevždy znatelnou, vychází také 
veškeren kostík průmyslu. Fosforečnany v zemi roztroušené rozpouštějí se 
kyselinou uhličitou vody dešťové a přicházejí do rostlin, jimž prospívají ve
lice. Zvláště nejdůležitější rostliny polní, obilí, luštiny, řepka, vymáhají znač
ného množství fosforečnanů k vývoji svému a hromadí je v semenech. Potra
vou rostlinnou přicházejí fosforečnany do těl zvířecích. Pokud zvíře roste, 
potřebuje mnoho kyseliny fosforečné, aby mohly se v něm vytvořiti kosti, 
krev, svaly, mozek a nervy, vejce a t. d. Jakmile však zvíře dospělo, nepo
nechává sobě již kyseliny fosforečné z potravy a vyměšuje ji záhy zas, býlo- 
žravec ve výkalech pevných a masožravec v moči. Hromadí se teda konečně 
fosfor, v orné zemi tak velice rozptýlený, že někdy lze jen nesnadno přítom
nosti jeho dovoditi, prostřednictvím sběratelů rostlinných v těle zvířecím a 
zvláště v kostech, z "nichž jediné možno ho výhodně dobývati.

Přihlédneme-li blíže ku kostem, znamenáme, že fosforečnan vápenatý 
jest součástkou jejich hlavní, ne však jedinou. Skládajít se totiž ze tkaniva 
ústrojného, chruplavčitého, v jehož bunicích jsou uloženy sloučeniny nerostné. 
Těchto jsou v kostech ssavců a člověka as % váhy, v kostech ptáků více, 
v kostech obojživelníků méně, v kostech rybích nejméně. V kostech zkame
nělých proměnily se ústrojniny v tělo klihovité nebo vymizely naprosto.

Jde-li o to, abychom dobývali kostíku z kostí, třeba míti zřetel ke slo
žení těchto. Součástky ústrojné dělí se od nerostných a ty i ony připravují
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se zvlášť, aby daly užitek co možná největší. Obyčejně shledáváme, že v to
várnách na kostík vyrábí se zároveň i klih, krevná sál nebo salmiak, jakož i 
chemikálie, jichž k pochodům těm třeba, kyselina solná a síi’Ová. Nejlépe 
lze dobývání kostíku připojiti k výrobě sody nebo kyseliny sírové. V Ce
chách vyráběl se tudíž v hutích vitriolových ve Vranovicích a ještě ve větší 
míře v Kázňově (1847— 68 dobylo se ho tu 9466Ví  centu ze 248.548 centů 
kostí). Průměrem potřebovalo se na každý cent kostíku více než 26 centů 
kostí. Avšak čilý vývoj cukrovarství ve vlasti naší vymáhal vždy více kostí 
k výrobě spodia a také hospodáři všímali si jich vždy více a vyváželi je 
v podobě moučky a hnojiv strojených na pole svá, čímž zdražily se převe
lice. Touž dobou dostávalo se Angličanům přehojného množství z kostí ve
likých porážek a továren tresti masité v jižné Americe za ceny nejlevnější,
pročež mohli kostík prodávati za cenu, za kterouž bylo jej v Čechách sotva
možno připraviti. Také české kyselině sírové dostalo se nového odbytu a
tudíž zanikla výroba kostíku, jež měla jen nadbytek olea zpeněžiti, zúplna. 
Nyní vyrábí se kostík tuším jen ve dvou závodech, v Oldbury u Birminghamu 
a v Lyoně. Množství výroby páčí se ročně na 1,200.000 kilogrammů, a po
něvadž potřebuje se na cent kostíku as 121/? centu kostí, vymáhá nynější 
výroba kostíku as 15,000.000 kilogr. kostí. Teprv v nejnovější době berou 
Angličané k tomuto účelu též fosforit a jiné fosforečnany přirozené.

Dobývání hostíku. Odloučení nerostné části kostí od ústrojné může se 
státi způsobem dvojím. Bud totiž pálí se kosti ve veliké peci šachtové, po
dobné vápenicím, v níž na dně rozdělán oheň dřívím. Rozpálené kosti vy
dávají ze sebe hořlavé páry, zapalují se a černají s počátku, konečně však 
zůstavují tělo bílé, drobivé. Tento popel z kostí patrně skládá se ze všech 
nerostných, nespalitelných součástek kostí.

Drží ve stu

10‘07 až 9-42 uhličitanu vápenatého,
2*98 „ 2'15 fosforečnanu hořečnatého,

83*07 „ 84’39 fosforečnanu vápenatého,
3*88 „ 4*05 fluoridu vápenatého.

Dává se do prášků na zuby a do skla mléčného, dělají se z něho ka- 
pelky ke zkoumání stříbra a zlata (str. 233 a 258), cídí a leští se jím před
měty kovové, vyrábějí se z něho hnojivá, nejvíce pak užívá se ho ku přípravě 
kostíku.

Spalují-li se kosti na popel, přicházejí ústrojné součásti jejich úplně na 
zmar. Alespoň z části přivádějí se k užitku, zahřívají-li se kosti v nádobách 
uzavřených, či překapují-li se za sucha. Nabývá se tu z nich hořlavých plynů, 
jež ovšem pro svůj nelibý zápach slouží zřídka k osvětlování, dehtu a vody 
čpavkové, kteráž hodi se k výrobě solí ammonatých. Někdy též vytahuje se 
z kostí tuk přehřátými parami vodními nebo sírouhlíkem, načež polévají se 
ve velikých kádích rozředěnou kyselinou solnou a zůstavují se v nich za tepla 
po několik dní. Rozpouštějí se pak součástky nerostné a zbývá v původué 
podobě kostí chruplavka, ossein. Tento jest měkký, pružný, nažloutlý, pro- 
svítavý a mění se vřelou vodou v klih z kostí č. glutin. Soli vápenaté roz
kládají se při tom; kyselina solná vypuzuje čásť kyseliny fosforečné a za
ujímá místo její, poskytujíc chlorid vápenatý. Vyloučená kyselina fosforečná 
přistupuje ke zbývajícímu fosforečnanu vápenatému a mění jej v kyselý fos
forečnan vápenatý, snadno rozpustný ve vodě, kterýž vyhraňuje se ze zavaře
ného roztoku; z téhož roztoku poráží se vápnem původný, pravidelný fosfo
rečnan vápenatý.

Popel z kostí nebo též potřebovaný uhel z kostí cukrovarů rozemílá se 
a  prosévá se, načež dává se do nádrže olověné nebo do vysmolené kádě dře
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věné a míchá se s vodou na řídkou kaši. Do této přilévá se po troškách, 
ježto míchá se stále, 75% nejsilnější kyseliny sírové. Hledí se k tomu, aby 
směs zůstávala dosti řídkou, pročež přičiňuje se časem voda. Kyselinou sí
rovou způsobuje se šumění dosti čilé, neboť vypuzuje se tu kyselina uhličitá 
z uhličitanu vápenatého kostí (nejsou-li dosti dokonale vypáleny, objevuje se 
též sirovodík a výpary jsou dělníkům velmi nepohodlný). Hlavně však působí 
kyselina sírová ve fosforečnan vápenatý, odnímá mu čásť vápníku, s nímž 
dává síran vápenatý č. sádru, a mění jej tudíž v kyselý fosforečnan vápenatý 
velmi snadno rozpustný. Síran vápenatý rozpouští se ve vodě nesnadno a 
osazuje se z ní v podobě sedliny. Po 24 hodinách polévá se směs vřelou 
vodou a procezuje se plátnem nebo pískem křemenným, na němž zůstává sá
dra, jež vypírá se vodou, čirý  roztok kyselého fosforečnanu vápenatého za
váří se v olověných pánvích do hustoty medu a míchá se se */4 váhy prášku 
dřevěného uhlí. Směs vysouší se v kotlích litinových, rozemílá se ještě horká 
a překapuje se jako kámen vitriolový z křivuli nebo trubek z ohnivzdorné 
hlíny, jež chrání se zevnitř jílem a hnojem koňským nebo kaší vápennou, 
smíšenou s roztokem boraxu. Křivule tyto leží v peci galejné a jsou trubkami 
železnými spojeny s jimadly hliněnými nebo měděnými. Jímadla mají otvor 
pro východ plynů, naplňují se dopola horkou vodou, sice by se zhustil prvý 
podíl kostíku v podobě prášku, a stojí v nádobách s vodou studenou. S po
čátku zahřívá se mírně, aby se nestal výbuch, po té povyšuje se horko do 
světlého žáru červeného a zachovává se, pokud přichází ještě kostik do ji- 
madla. Kostik objevuje se po 4—5 hodinách a překapování jeho trvá 15— 
20 hodin.

Výklad tohoto děje jest jednoduchý. Po překapování jest ve křivuli 
pravidelný fosforečnan vápenatý a při práci uchází z přístroje kysličník uhel
natý. Patrně tu uhlík uhlí dřevěného vykonává obvyklý úkol svůj, jako ku př. 
při dobývání železa z rud, odnímá totiž kyslík kyselině fosforečné, čímž vzniká 
kysličník uhelnatý, a vyprošťuje kostik. Avšak odkysličují se takto nejvíce % 
kyseliny fosforečné a ostatek dává právě s vápníkem zbývající fosforečnan 
vápenatý, kterýž hodí se výborně k čistění kapalin, zvláště glycerinu. Myslí
valo se, že ve vysušené směsi jest volná kyselina fosforečná a že pozbyla 
vápníku kyselinou sírovou dočista. Když shledáno, jak mají se věci, navrho
vala se větší přísada kyseliny sírové, aby se odloučil vápník zúplna. Avšak 
Javal dovodil, že čistá kyselina fosforečná s uhlím nedává téměř žádného ko
stíku, neboť těká již za tepla, za něhož nemůže jí ještě uhlík rozložití. Proto 
zůstává čásť kostíku přece ještě s vápníkem sloučena ve zbytku.

Záleží velice na tom, aby páry kostíku mohly volně vycházeti do ji- 
madla a nebyly zdržovány žádným tlakem, což vůbec platí všude, kde mají 
se jímati páry ucházející ze žhavých přístrojů hliněných (nedostane se ku př. 
ani trochy sírouhlíku, podstupuje-li pára tohoto u východu dosti skrovný tlak).

Ve skutečnosti ovšem není děj tak prostý, jak popisuje se tuto. Zůstává 
ve směsi vždy ještě voda, kteráž rozkládá se za horka uhlíkem a po té i ho
stíkem, čímž zplozuje se kysličník uhelnatý, vodík, uhlovodík a fosforovodík. 
Tento zapaluje se na vzduchu a jasný plamen trvá po celý čas práce. Spa
luje se však i mnoho kostíku a praskne-li některá křivule prudkým horkem 
ku konci, bývá ztráta ještě větší, což obé ztenčuje valně výsledek.

Kostik v jímadlech jest neprůzračný, červený nebo hnědý, málo rozto- 
pitelný. Nachází se v něm uhlík, křemík, kostik beztvárný i jiné nečistoty, 
pročež nutno jej vyčistiti. Roztápí se ku konci tomu pod vodou vřelou v kůži 
kamzičí D  (obr. 276), kteráž jest na způsob pytle svázána a leží na cedníku 
sýtovitém ve větší nádobě A A , naplněné vodou teploty 50°, aby pokrývala 
úplně kostik. Okrouhlý píst lisu B B  tlačí se pákou CC na vak kožený silou 
rostoucí; roztopený kostik prohání se pórami kůže a zůstavuje v nich neči
stoty. Ještě větší prosvítavosti a bělosti nabývá kostik, prochází-li roztopený
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uhlím kostěným a žene-li se po té tlakem vody skrze kůži kamzičí. Též 
prohání se roztopený kostík parami vodnými skrze pórovaté desky ,
nebo překapuje se z křivulí litinových. Y Kázňově čistívali jej chemicky dvoj
chrómanem draselnatým a kyselinou sírovou; stalo se tu slabé šumění a pod 
kapalinou zelenou byl kostík téměř úplně bezbarvý, kterýž vypral se vodou. 
Způsobem tím, i v Pařížské továrně Violetově obvyklým, dává 100 kilogr. 
syrového kostíku 96 kgr. čistého (překapováním nanejvýš 90 kgr.).

Čistý kostík prodává se obyčejně v podobě okrouhlých cánů. Z pod vřelé 
vody pouští se do skleněné trubky, jež jest v nádobě se studenou vodou. 
Y trubce, jež šíří se do předu kuželovité, křehne rychle a vyndává se snadno, 
chytí-li se za konec. Čípek, opatřený s předu háčkem, tiskne se totiž do 
měkkého kostíku, tento chladne a křehne tak rychle, že vytahuje se z tru 
bice zvolna v jediném souvislém kuse. Ukládá se hned do láhví z kameniny, 
jež jsou naplněny vodou překapovanou, prvé vyvařenou. Podoba cánů jest 
však v mnohé příčině nepohodlná, pročež připravuje se kostík někdy v po
době zrnek. Na studenou vodu v nádobě dává se opatrně vřelá voda u výši 
6—8 centimetrů, aby se nesmísily vespolek, a pouští se tam kostík po kap
kách. Každá kapka křehne rychle v studené vodě. Kostík zrněný netřeba 
tak často krájeti, což vždy práce nemilá a nebezpečná. V podobě prášku

dostáváme ho, roztápíme-li jej pod 
vodou, lihem nebo močí (roztokem 
močoviny ve vodě) a třepáme-li ka
palinu do vychladnutí.

Kostík rozesílá se védy ve , 
k níž dává se v zimě Vio Mhu, aby 
nezmrzla, v nádobách z bílého plechu 
na 5— 6 liber, jež jsou pájkou do
konale zavřeny a dávají se do beden 
nebo sudů dřevěných. Větší množ
ství skládá se přímo do sudů nebo 
beden, vyložených plechem železným. 
Aby nebylo tolik vody, lijí angličtí 
továrníci kostík do podoby velikého 
válce, tento krájí se v tenké ko
toučky a ty zas podlé poloměrů v klí- 
novité kousky. V plechovém válci 
pak sestavují se tyto kousky opět 
do podoby původně a polévají se 
vodou.

100 kilogrammů směsi v křivuli dává as 14’5 kgr. vlhkého kostíku sy
rového a 12 6— 13'9 kgr. suchého kostíku čistého. Příprava směsi stojí V4 
všeho nákladu, vlastní překapování pak polovici. To i ztráty svrchu nazna
čené způsobuje drahotu kostíku. Z 20—25‘5 částí kostíku, jež drží v sobě 
100 č. popele kostěného, těžívá se jen 4—8 č. Mnoho kostíku zůstává ve 
zbytcích a plýtvá se tedy skutečně surovinou co den vzácnější a dražší, pro
čež nesou se snahy chemiků k tomu, aby se vypátralo dobývání výhodnější 
a levnější. Jaký bude výsledek, nelze dosud povědíti.

Cari-Montrand navrhuje, aby se pouštěl chlorovodík na směsici z uhlí 
dřevěného s popelem z kostí, kteráž rozpaluje se v trubici porculánové do 
červena. Chlór slučuje se tu s vápníkem fosforečnanu vápenatého ve chlorid 
vápenatý a uvolňuje se všecka kyselina fosforečná, z níž vylučuje se za te 
ploty té uhlíkem hned kostík. Spolu tvoří se voda a kysličník uhelnatý. 
Nadbytek chlorovodíku ztužuje se v jimadle s parami kostíkovými a vodou. 
Polévají se jím pak celé kosti pálené, mění se v kaši, do níž míchá se prá
šek uhelný, načež vysouší se a pálí se opět ve chlorovodíku. Ve křivulích

Obr. 276.
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zůstává směs z uhlí a chloridu vápenatého. Z tohoto lze kyselinou sírovou 
vyloučiti zase chlorovodík a zbytek jest sádra s trochou fosforečnanu vápena
tého, zvláště způsobilá ke hnojení.

Wohler a po něm Aubertin a Bobliquet dostali se téměř až k původ- 
nému návodu Brandtovu, neboť rozkládají fosforečnan vápenatý kyselinou kře
mičitou a uhlím. Claude Brison navrhuje, aby se dala soda do této směsice, 
a chce ji pak roztápěti v peci šachtové, při čemž by ovšem uvolněný kostík 
nesměl se dotýkati se vzduchem. Gerland rozpouští z kostí tuku zbavených 
fosforečnany kyselinou siřičitou a zahřívá roztok, při čemž těká kyselina siři
čitá, jež pohlcuje se opět vodou, a fosforečnany vylučují se.

Kostík čistý podobá se zcela vosku, neboť jest nažloutlý, prosvítavý 
a měkký. Skládá se z krystalků, což pozná se, dá-li se na krátko do rozře
děné kyseliny dusičné, jež rozhlodá jej na povrchu. Ve vodě se nerozpouští, 
málo rozpouští se v líhu a étheru, petroleji, olejích mastných a silicích. 
Velmi hojně rozpouští se v sírouhlíku a vypařuje-li se tento zvolna v proudu 
kyseliny uhličité, zůstavuje lesklé a tvrdé hráně soustavy krychlové. Roz
pouštění vymáhá veliké opatrnosti, neboť vypáří-li se tenká vrstva roztoku, 
zůstavuje kostík nejjemněji rozptýlený, jenž zapaluje se okamžitě na vzduchu. 
Několik kapek roztoku postačuje, aby zahořela rázem celá hromada pilin 
dřevěných. Tolikéž rozpouští se v chloridu siřičnatém, chloridu fosforovém, 
sirníku fosforečnatém a chloroformu. Roztoky jeho mají chuť pronikavou a 
hnusnou. Zimou křehne, ale nemůže se rozetříti na prášek, tolikéž křehne 
při 34°. Roztápí se teplotou 44°, nemění se však v uzavřených nádobách 
v páry, leč teprv teplotou varu 290°.

Zahřívá-li se do 75°, zapaluje se na vzduchu a k této teplotě přivádí 
se též třením; proto právě ukládá, rozesílá a krájí se vždy pod vodou. Hoří 
skvělým plamenem bílým, z něhož vychází hustý bílý dým bezvodné kyseliny 
fosforečné. Rány hořícím kostíkem způsobené bývají velmi bolestné, ač sotva 
nebezpečnější jiných spálenin; mají se vymývat magnesií a olejem, aby se 
odstranil z nich fosfor.

Dotýká-li se s vlhkým vzduchem, svítí ve tmě, což jest následkem ky- 
sličení velmi nenáhlého; kyslík mění se tu v ozón, spolu vzniká kyselina 
fosforová a konečně fosforečná. Jest-li ve vzduchu maličko par silice terpen
týnové, nesvítí kostík a také nekysličí. Jest li ho více, může se tolik tepla 
zploditi, že taje a zapaluje se. Páry, jež kostík vydává ze sebe, zapáchají 
česnekem a mají v těle účinek kruté jedovatý. Dělníci továren, v nichž vy
rábí se kostík, meškají celý den v parách kostíkových a vypouštějí pak ve 
tmě krkáním z úst plyny svítící, jako by měli dech plamenný. Úkaz ten jest 
jim pro zábavu a nemá prý žádných zlých následků, ač kostíkem tělo jich jest 
proniknuto. Roztoky kostíku svítí tolikéž ve tmě, čehož šprýmovníci nebo 
šejdíři užívali, aby děsili lidi domnělými strašidly.

V žaludku má též účinky krůtě jedovaté, 2 grammy usmrtí psa a 3 centi- 
grammy vrabce. V případech otravy, jež vyskytují se pohříchu dosti často, 
dává se za protijed směs z 8 č. vody chlórové a 1 č. magnesie. Též odporu- 
čují se pilulky ze skalice modré, uhlí živočišného a tragantu.

Zůstává-Ii kostík déle pod vodou, pokrývá se korou bílou, jež odlupuje 
se ponenáhlu a jest tuším jen odrůdou obecného kostíku. Mnohem zajíma
vější a důležitější proměna děje se s kostíkem na světle slunečném, jímž čer
vená rychle, byť i nacházel se ve vodíku, dusíku nebo ve vzduchoprázdnu. 
Po příčinách proměny této pátral mimo jiné prof. Antonín Schrotter ve Vídni. 
Domýšleje se, že jako v mnohých jiných případech teplo má týž účinek che
mický jako světlo, zahříval v červnu 1845 kostík ve křivuli naplněné čistým 
dusíkem. Jakmile dostoupila teplota do 226°C., červenal kostík, hustl a po
zbýval průzračnosti. Nejrychleji děla se proměna ta v teplotě 240—260° a za 
přímého světla slunečného. Schrotter zahříval červený kostík silně a shledal,
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že mění se konečně v páry, z nichž osazuje se opět kostik bezbarvý, což 
možno do libosti opakovati na důkaz, že chemická povaha kostíku nezměnila 
se. Může-li prvek, aniž by proměnil se ve své podstatě chemické, jeviti se 
v odrůdách různého tvaru a vlastností, šlovou tyto odrůdy allotropivkými vidy 
č. způsoby jeho. Takovouto odrůdou allotropickou jest teda kostik červený. 
Zcela podobně má se též uhlík a zahřívá-li se diamant po delší dobu velmi 
silně, zčerná a pozbývá průzračnosti, mění se totiž v beztvárný allotropický 
způsob uhlíku.

Kostik červený čili beztvárný vyniká vlastnostmi novými a vzácnými nad 
kostik obecný, hraněný. V kuších jest neprůzračný, rudohnědý, na lomu téměř 
černý a má nedokonalý lesk kovový jako některé odrůdy krevele. Jest křehký, 
láme se snadno a má lom lasturový. Barva prášku jest rudohnědá, úplně jako 
barva kolkotharu. Kostik tento jest úplně nevonný a , naprosto ne
rozpustný ve všech kapalinách, jež rozpouštějí kostik obecný, tudíž také 
jedovatý. Psům dáno až i náramné množství 50 grammů, aniž by se bylo po
zorovalo nejmenších následků. Ye tmě , leč teprvé za horka nad 200°, 
vzduchem nemění se. Teplotou 260° počíná se zas měniti v kostik obecný a 
v této podobě pak teprv vře při 290° a zapaluje se na vzduchu. Třením ne
zapaluje se, pročež může se rozesílati zcela bezpečně suchý.

Chlór, v němž spaluje se kostik obecný, působí v kostik beztvárný teprv 
u vyšší teplotě. Vůbec má proti obecnému kostíku povahu netečnou a sluči
vosť mnohem skrovnější, ale dává s prvky jinými sloučeniny téže jako ko- 
stík obecný. Tře-li se s chlórečnanem draselnatým, dvojchrómanem drasel
natým, kysličníkem olovičitým, vůbec se sloučeninami kyslíkem bohatými, 
zapaluje se a možno připraviti takovéto směsice jakkoli snadno zapalitelné.

Proměna kostíku obecného v beztvárný děje se v kotlích železných, do 
nichž má vzduch přístup jediné trubicí úzkou a dosti dlouhou. Kostik za
hřívá se v nich do 240° a pohlcuje tak rychle všechen kyslík, že ho v kotli
záhy není stopy více. Kostik beztvárný, v němž nachází se vždy ještě zbytek 
obecného, roztírá se pod vodou, vyváří se žíravým louhem sodnatým a vodou, 
a konečně suší se.

Užívání kostíku jest mnohonásobné a důležité. Zhusta potřebuje se ho 
ku pracím vědeckým a tu dává se nezřídka přednost kostíku beztvárnému, 
jenž není tak bouřlivý ve svém počínání. Lékaři užívají ho nejčastěji v po
době kyseliny fosforečné, kteráž jest též podstatnou součástkou prášku pekař
ského, jímž lze dle návodu Horsforda a Liebiga připraviti chléb nekvašený.

Vlastnosti kovů, s nimiž kostik slučuje se dílem přímo, nýbrž i s pla
menem, doznávají jím památné proměny. Nejznamenitější účinek má ve měd, 
kteráž přísadou V4— 2'5°/0 kostíku a 3— 15% cínu mění se v bronz kostíkový 
mnohem pevnější, tvrdší, na vzduchu i ve vodě trvanlivější, za horka řidší 
než sama měd. Plechu z tohoto bronzu ubylo za 6 měsíců ve vodě mořské 
1T58%, stejně velikého plechu z nejčistší mědi ubylo však touž dobou 3-058%. 
Ze skalice modré připravuje se fosforečnanem sodnatým fosforečnan mědnatý, 
kterýž míchá se s uhlím a pálí se silným žárem červeným, čímž nabývá se 
bílého, křehkého fosforidu mědi. Přísadou tohoto do bronzu obyčejného do
stává se bronz libovolné jakosti..Vyrábějí se z něho trubice, hlavně ke zbra
ním střelným, veliké válce k potiskování kartounů, pánvičky čepové, plechy 
k pobíjení korábů, dráty a špendlíky, hřebíky, přezky atd.

V čem záleží vlastně příznivý účinek kostíku na měd, není dosud řádně 
vysvětleno. Myslí se, že odkysličuje kysličníky, jež utvořily se při roztápění 
slitiny, spolu že dává s cínem sloučeninu hranitelnou, jež s mědí tolikéž 
hranitelnou mísí se důkladněji a tím právě zvyšuje tak znamenitě pev
nost kovu.

Mimo to ještě se užívá kostíku ku přípravě střel zápalných, ohně fen i-  
anského č. tekutého; do pům dává se totiž roztok kostíku v sírouhlíku. Ra
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kety naplňují se v Anglii směsicí Armstrongovou z chlórečnanu draselnatého 
a kostíku heztvárného. Týž kostík slouží též ku přípravě iódidu amylnatého, 
éthylnatého a methylnatého, jimiž vyrábějí se některé barvy dehtové.

Mnoho kostíku spotřebuje se k otravování škodlivých zvířat, zvláště 
krys Počali ho k účelu tomu potřebovati v Itálii již r. 1828. Tam jed při
pravoval jakýsi sloužící a měl znamenitý odbyt. Od něho koupil tajemství 
žid a prodával nový prostředek i na severu, kde došel veliké obliby, poněvadž 
účinkoval dobře a měli jej za méně nebezpečný než arsenik. Kašičky fosfo
rové ku konci tomu nabývá se, vaří-li se 750 grammů mouky s rovnou vahou 
vody a přičiňuje-li se do horkého mazu 8 grammů kostíku v kuších. Míchá 
se pak, aby kostík roztopený pronikl veškerou směs, načež přidává se ještě 
180 grammů rozpuštěného másla nebo rozkrájené slaniny a 125 grammů cukru. 
Z hustého těsta dělají se kuličky, jež válejí se v mouce. Směs tato drží se 
dosti dlouho, neboť kostík jest chráněn tukem a okysličuje se toliko na po
vrchu. Myši a krysy požírají těsto hltavě, načež nadýmá se jim břicho a hynou 
rychle. Těsto má chuť i vůni tak hnusnou, že sotva požije ho kdo bezděčně, 
avšak budiž dobře opatrováno před dětmi a zvířaty domácími.

Nejvíce kostíku — as 95°/0 veškeré výroby — spotřebuje se však na 
sirky a o tom právě náleží nyní povědíti.

Rozžehadla hostíkova nastoupila pouť svou do světa z Francie zároveň 
se sirkami chemickými nebo spíše dříve, neboť připomíná se ve francouzských 
novinách 12. října 1805 rozdíl nových sirek chemických od fosforových. Za
řízení těchto nejstarších rozžehadel kostíkových bylo následující: V trubce 
skleněné roztopily se opatrně stejné podíly síry a kostíku, načež uzavřela se 
zátkou. Rozžíhalo se tím způsobem, že otevřela se trubka a namočila se tříska 
dřevěná do sirníku fosforu. Malá čásť tohoto, kteráž utkvěla na dřívku, za
pálila se vzduchem a plamen přenesl se s ní na dřevo. Rozžehadlo toto ne
došlo nikdy obecného rozšíření a přišlo úplně v zapomenutí.

Později objevily se svíčičky Turínské č. Peylasské. Užívalo se k nim 
trubek skleněných, jež byly na jednom konci zavřeny, v kuli vyfouknuty a 
kostíkem naplněny. Druhý konec trubky byl zacpán svíčičkou voskovou a tenký 
konec knotu, pro snadnější zapalitelnosť posypaný sirou a práškem kafrovým, 
byl zapuštěn do kuličky kostíkové. Kdo chtěl rozsvítiti, rozmáčkl trubku skle
něnou na místě, kde šířila se v kuli. Již tímto nepatrným třením a přistu
pujícím vzduchem zapálil se kostík, od něhož pak chytil knot. Rozžehadla 
tato patrně nevyznačovala se valnou bezpečností a bylo tudíž užívání jich 
záhy přísnou zápovědí stíháno. Strach před kostíkem napomáhal nejvíce roz
šíření sirek chemických, nad to tehdáž i lacinějších, tak, že bylo kostíku proti 
nim každé pídě země a přízně dobývati mnohými a opětnými útoky.

Y době právě, kde výroba sirek chemických dostoupila vrchole dokona
losti i v části mechanické, kde teda svět byl úplně připraven na příchod nového 
apoštola světla, objevil se tento nenadále, aniž povědomo odkud a jak, jako 
pravý čaroděj — deus ex machina. Bylyť to naše nynější sirky škrtací či po mo- 
ravsku šhrkačky. Jak naznačili jsme svrchu, nebylo od sirek kongrevských vice 
daleko k vynálezu tomu, neboť šlo jediné o tó, aby se nahradil sirník anti
monový v oněch kostíkem, avšak tento nepatrný krůček byl pravým vejcem 
Kolumbovým. Divíme se nyní, že trvalo tak dlouho, než došlo k vynálezu na 
pohled po skutku tak snadnému, ale nesmíme měřiti čas tehdejší loktem svým, 
máme-li spravedlivě souditi. As r. 1833 objevily se nenadále ve světě prvé 
Škrtací sirky fosforové, jež měly hlavičky ze chlórečnanu draselnatého a ko
stíku. Zapalovaly se snadno, nýbrž i s výbuchem, že stříkala z nich hořící 
směs. Výroba i doprava jich byla s nebezpečenstvím spojena, pročež stíhala 
je jako téměř každou novou myšlénku opatrná policie přísnou zápovědí. Avšak 
mladý obr rostl ku podivu, prospíval dokonalostí všelikou a rozmetal hravě
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ty zchátralé hradby, jež měly pokrok jeho zastaviti. Ku předu — světla víc! 
byla hesla, jež provolával hromovým hlasem.

O česť tohoto skvělého vynálezu vede se spor mezi několika národy a 
zeměmi. Dle svědectví Faradayova byl skromný původce sirek John Walker, 
chemik a materialista ve Stocktoně. Zkoušeje rozličné chemikálie uhodil na 
tento vynález a po nějakou dobu měl z něho značný užitek, neboť prodával 
škatulku sirek (Lucifer matches) za 1 šilink 6 pence (as 75 kr. r. č.). Po
hříchu neměla sláva jeho dlouhého trvání, neboť professor Faraday, přijev na 
cestě po severně Anglii do Stocktonu, koupil si škatulku sirek, přivezl ji do 
Londýna a zmiňoval se o věci té ve svých přednáškách. Tajemství výroby se
znalo se záhy a šířila se střelhbitě po veškerém světě.

Němci hlásí se tolikéž o přednosť Ja k . Ludv. Kammererem, kterýž 
r. 1832 vyráběl sirky s modrými hlavičkami v Ludvigsburku, (zemřel tamtéž 
r. 1857 v blázinci a byl v pohrobní řeči slaven jakožto vynálezce sirek). 
Dr. Moldenhauer v Darmštadtě, seznav tyto sirky, konal zkoušky o pří
pravu jich s výsledkem takovým, že mohly se r. 1833—4 prodávati. Touž 
dobou objevily se sirky tyto i ve Vídni, kde je vyráběl nejdříve uherský 
šlechtic Stěpán z Rómerů Kys-Enyiczke, Jan Preshel a Jozef Siegl. Do Francie 
pak zavedla je podnikavá paní Merckelová. Z Vídeňské dílny Romerovy do
stal se nový průmysl do Čech Vojtěchem Scheinostem (obr. 277.), kde nalezl 
druhý domov a vzbudoval sobě sídlo do té chvíle ještě nej přednější. Zají
mavé počátky sirkářství českého a osudy Scheinostovy, s oněmi těsně srostlé, 
vypisujeme tuto dle zvláštních pramenů po prvé podrobněji, jakž zasluhuje 
stejně osoba i věc, a doufáme, že rozprava tato bude vítána nejednomu z na
šich čtenářův.*)

*) Š těp án  R óm er  (nar. v N a g y -S á ro s i  26. p rosin ce  1788, zem ř. ve V ídni 30. července  
1842) z le p š i l  j iž  dříve rozžeh ad lo  vod íkové a přivedl výrobu s irek  ch em ick ých  k  n ejvyšší  
d okon alosti .  Z a p o ča l výrobu  s irek  r. 1832 p od le  anglického receptu , k terýž  d o sta l  se  mu  
zv lá štn í n áh od ou  do ruky. B y l p rý  to tiž  v j i s t é  lék árn ě  v íd eň sk é  zam ěstn án  a pán  o d e 
vzd a l mu an g lick ý  te n  recep t ku prozkoum ání. R óm er u d ě la l s i  d le  n ěh o  h n ed  pár s irek .  
P o  d e lš í  dobé p ta l  se  ho lék árn ík , ja k  p och od il se  zk ou škou . R óm er ch vá li l r e ce p t  a u k á 
z a l  svůj výrob ek , n a čež  lék árn ík  h n ed  u ch á ze l se  o výsad u  na výrobu sirek , a le  sh le d a l  
s pod iven ím , že  R om er b y l h o  j iž  p řed eše l .  U  R óm era p ak  sezn a l S ch e in o st  výrobu  sirek .

Vojtech Scheinost narodil se  dne 22. dubna 1814 v Sušic i. Otec je h o  b y l s lád k em  
a p ozd ěji schu dn uv p od starším , p ročež  V ojtěch  j iž  co šk o lák  ž iv il se  vyučováním  žák ů  z á 
m ožnějších . K d y ž  v yše l z  teh d ejš í dvoutřídně šk o ly  ob ecn é s n ej lep ším  p rosp ěch em , p o s la l  
je j  o tec  do V íd n ě s druhým  syn em  Janem , aby se  nauč ili  řem eslu . Ve V ídni n a še l  V o jtěch  
h odn éh o  m istra  tru h lářsk éh o , u n ěh ož učil se  po 5 le t,  n ačež  pracoval co tovaryš  d a lš í  
dvě le ta  v roz ličn ých  d íln ách  v íd eň sk ých , až d ověd ěl se  r. 1836 n áhodou  o továrn ě  R ó-  
m erově. P ř iš la  m u m yšlén k a , že  b ud e dělati dřevěný drát na s irk y  a doufal, ž e  ho dobře  
zp en ěž í u R óm era. K o u p il  si z  ú sp or  svých  2 sáh y  po lánového  dříví a h ob lova l drát s p o 
čátk u  sám , p ak  si p řib ra l tovaryše a v krátkém  čase  zam ěstn áva l 12 d ě ln ík ů , p oněvadž  
je h o  výrobek  se  n e j lé p e  líb il  R óm erovi. M ěl takto  přístup  do R om erovy  továrn y, což j in a k  
n eb y lo  snadno, neboť R óm er h á jil  sta tn ě  ta jem stv í p atentu  svého. Taim sezn á m il se  s M arií 
U rbancovou, dcerou m lyn áře  z V e lk éh o  L á z n ík a  u Olom úce, je ž  paní a dceři R óm erově  
p om áh ala  při m íchání a vzd ě láván í záp a ln é  sm ěs i na sirky. P rá ce  tato ta ji la  se  teh d á ž  
velm i a k onala  se  j e n  v u zam čené m ístnosti.  Sch. n a lez l  v M arii U rbancové d ěvče ,  v yn i
k ajíc í c tn ostí a p raco v ito st í  a zam ilova l si j i .  V  čase  zn ám osti s ní ob race l ce lou  p o zo rn o st  
svou  na všeck a  nářadí, k terých ž  třeba k výrobě sirek, i p řem ý šle l  u s ta v ičn ě ,  ja k  a co 
m ohlo  by se  z lep š it i  na strojích , j e ž  m ěl R óm er, a co b y  se  lep š íh o  zař íd it i m ělo . P ra c o -  
valiť u R óm era  j e š tě  b ez  n andávacích  strojů  a zah alovali s irk y  k  nam áčen í do flane lových  
p roužků, což vyp láce lo  se  teh dáž ovšem  dobře. S o u ča sn ě  sn ažila  se  M arie IL, aby s i  o sv o 
j i la  d ůk lad n é věd o m o sti  v m anip u laci se  záp a ln ou  sm ěsí  a ostatn ím i ch em ick ým i p o tř e 
bami, k  čem už m ěla  tím  lep ší p ř ílež ito st ,  p oněvadž paní R óm erová  trp íva la  nervovým i z á 
chvaty  a  svěřovala  jí p ak  všech n y  práce . R . 1839 pojal S ch e in o st  M arii U rbancovou  za  
m an želk u  a od eb ral s e  s ní do svého rod iště  Sušice , by tam  na zá k la d ě  ob ap oln ých  v ě 
d om ostí a z k u šen o s t í  zař íd ili v lastn í s irkárnu  z trpkých  ú spor svých . N e lz e  ani vyp sati  
velik é  ob tíže  podniku  tohoto. Sch. vypravil se  předně do šum avských  le sů ,  by tam koupil 
dříví a dal zh otov iti  v šeck y  potřeby k  výrobě s irek . K u k a žd é  práci cvičil s i  d ě ln ík y  sám , 
jieboť n em ěl teh d áž  o s irkách  n ikdo tušen í. K d yž p ak  vše  bylo  p ohotově, n em o h l d ostati
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Obr. 277. Vojtěch Scheinost v Sušici, zakladatel českého sirkářství.

bytu  pro d ílnu , neboť m ěl jej k ažd ý  za  p ř ib ěh lík a  a dobrodruha. J iž  dom níval se ,  
že  po všem  veta , tu  u str n u l se  nad ním  su šick ý  m ěštan  Jan  M oser  a p ronaja l mu svůj 
dům na dolním  před m ěstí.  Z ača lo  se  tedy, a le  z tě ž k á !  Sch. pracoval se  svou m anželk ou  
den jak  den  od 3 h od in  ráno do 11 až 12 h od in  v noci po 4 n e d ě le  a vyráběli denně 20  
b ed n iček  po 50 b a líčk ách , z  n ich ž  k ažd ý  m ěl 50 sirek. Z boží to p osíla l j iž  i do P rah y ,  
k d e dobylo  s i  ih n ed  v še o b e cn é  ob lib y . K dyž se  byl s druhou z á s i lk o u  od eb ral do P ra h y ,  
došlo  jeh o  m an že lk y  to lik  objedn ávek , že  n em ohla  ani l is to n o š i  zap la t it i .  Tou dobou d ošla  
zak ázk a  z  Cařihradu z a  1000 z l .  vid. m ěny. Z á s ilk a  vyříd ila  s e  co nej bed livě ji ,  avšak  Sch .  
byl n ucen  m ateria lie  na úvěr s i  opatř iti ,  k  čem už p rop ů jč il  se  m u ochotně su š ic k ý  o b 
chodník  Bernard Fiirth. K d yž  j iž  d luh  oněch  tou žeb n ě  z  Cařihradu očekávan ých  1000  z l .  
převyšoval,  d ošla  zd rcujíc í zpráva o ú padku  cař ih rad ského  ob chodníka  — a Sch . byl ú p ln ě  
zn ič en !  F ů rth  však  dodával, v ida v tom  p rospěch  svůj, S ch -ov i m ater ia lie  d á le  a navrh l  
m u k on ečn ě , aby dluh sp lá ce l  sirkam i. Y  pom ěrech  t ě c h  b y la  marna p říč in livosť  Sch-ova .  
K d yž č istý  výnos n eb yl s vyhojení cař ih rad sk é  rány, rod in a  Sch-ova  vzrůsta la  a  n ikdo ze
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Ve hlavičce sirek prvých převládal ještě chlórečnan draselnatý, kterýž 
míchal se do teplé směsi z kostíku s ostatními přísadami. Při této nebez
pečné práci stávaly se zhusta nehody. Mimo to zapalovaly se sirky hlučným 
výbuchem a stříkaly kolem žhavou směsici, zapáchaly nepříjemně, ano zaho
řely zhusta při dovozu. Právem tudíž došlo v Rakousku i jiných zemích k zá
kazu, aby se neužívalo chlórečnanu draselnatého při sirkách s kostíkem obec
ným. Tím nastala nutnost, postarati se o dodavatele kyslíku stejně způsobi
lého, ale lépe Zachovalého. Trevany ve Vídni navrhl k tomu konci 1835 směs

su šick ých  m ěšťanů n ech tě l  pom oci, n ezb ýva lo  le č  p řijati B . F ú r th a  za  sp o lečn ík a  do z á 
vodu. Sch. byl vý tečn ý  s irkář , a le  n em ěl vzd ělán í ob ch odn ick éh o , p ročež n em ohl, ač sp o 
le č e n sk ý  závod z v ě tšo v a l s e  ustavičn ě, vytěž iti n á lež itéh o  z isk u . A by  se  p řed eš lo  další 
nedorozum ění m ez i sp o leč n ík y , byl k on ečn ě  nueen  r. 1843 B . F ů rth ov i ce lý  z á v o d  postou-  
piti. P ř i tom  zaváza l s e  sm louvou, ž e  po čas ce léh o  ž ivota  svého b ude tech n ick y  ř íd iti v ý 
robu závodu výh rad ně sám , aniž by m u F ů r th  sm ěl do jeh o  n ařízen í se  m ís it i ,  a ru čil za  
všeck y  případné šk od y  ve výrobě. F ů r th  proti tom u vym ínil sob ě  k oup i surovin  a prodej 
výrobků, ja k o ž  i u ž itek  s tím spojený. Z ávod  byl teh d áž  j e š t ě  m alý  a Sch. b y l sp okojen ,  
když se  mu p ojis t ila  za  od stou p en í ze  sp o lečn é  firmy a za  tech n ick é  ř íze n í závod u  na vždy 
týd en n í odm ěna 40  z l . ,  při čem ž arci nem ěl tušen í,  ja k  ob rovsk ých  rozm ěrů  n abu de p odnik  
ten . D ob rý  výrob ek  p ro s lu l  za  krátko  tou  m ěrou, že  továrn a  zv ě tšova la  se  rok  ja k  rok  a  
že  záh y  s tá l  Sch . v č e le  800 dělníků (nepočítaje v to d ě ln ík y  m im o továrnu zam ěstn ané  
d ělán ím  šk atu lek  a td .)  P o  n ěk o lik a  le te c h  zaříd il Sch .,  ab y  se  s tač ilo  náva lu  objednávek  
ze  všech  d ílů  světa ,  firmě F ů rth ově  druhou továrnu v Z la té  K orun ě u B u d ějo v ic  (1846). 
Sta l se  takto z k u p ečk a  F ú rth a  zám ožn ý  velkop rů m ysln ík , je ž to  Sch . zů stá v a l p ři své  p ů 
vodně u stan oven é od m ěn ě a m ěl z  rozšířen í závodu  je n  novou  práci a zod p ověd n ost. N ic 
m én ě  ved l d ílo  své rázně dál s nevšedn ím  sebezap írán ím  a b y l šťasten  sk vělým  v ý sled k em  
svých  snah. V ýrob ek  jeh o  d och áze l na všech  světových  výstavách  před n ích  cen  a u zn án í, a 
m ajite l firmy b y l od m ěn ěn  zlatým  zás lu žn ým  k řížem . Z a  jeh o  řed ite ls tv í d osta l závod  též  
r. 1855 patent na sirky antifosforovc s k o stík em  beztvárným . T eprv  teh dáž , k dyž  Sch. d le  
sm lou vy  svrchu  zm ín ěn é  ch tě l svého nej staršího  syn a  V ojtěcha  do m an ip u lace  vpraviti a 
d rž ite lově  firmy p ře k á ž e l i  m u v tom, sh led a l,  že  n ek yn e jeh o  rod ině v závod ě F ůrth ově  
b udoucnost, a vystou p il r. 1865 z továrny. A by  ze  své  n evšedn í zk u šen o sti  v s irkářstv í m ohl  
těž it i  pro rodinu svou, zař íd il svou  v lastn í továrnu v S ušic i pod veleb ným  Svatoborem  r. 
1868. P o č a l  op ět  je n  z m ála , avšak  výtečný  výrob ek  jeh o  a ob ch odn ick á  d oved nosť  jeh o  
syn ů  F erd in an d a  a F r a n t išk a  zv e leb ily  závod tou  m ěrou, že  dnes j iž  zam ěstn ává  přes 200  
osob. P řistavením  novéh o  k říd la  k  továrně zd vojnásob ila  s e  výroba zb ož í všeh o  druhu  
(sirek , sv íč iček  vosk ových , roužátek šumavských d le  švéd sk éh o  zp ů sobu , zá p a le k  na dou
tníky a hubky záp a ln é) .  P rů m yslová  jed n ota  p ražsk á  vyzn am en a la  Sch-a stř íb rn ou  m e-  
d aillou , to lik éž  d o sta l  o světové  výstavě ve V íd n i 1873 m ed a illu  „za  zás lu h y"  a o k ra 
j in s k é  výstavě v K latovech  1873 ve lik ou  stříbrnou m ed aillu  státní. V  ra k o u sk é  úřadní 
zprávě o v íd eň ské  výstavě  chválí se  výrob k y Sch -ovy , a le  haní se  zá p a ln é  h u b k y  z ni-  
trované le p e n k y  s lam ěn é , že  prý trochu příl iš  zap ách ají;  ve výstavách  však  n esm ějí  býti  
h ořlavé  předm ěty , n ež  to lik o  nápod oben í č. im itace j ich , zpravodaj ted y  z k o u še l  jen  tyto  
a pravých zá p a lek  an i n ev id ěl.  N en í nad n ěm eckou  d ů k lad n ost!  V  úřadní zp rá v ě  ř íše  n ě 
m eck é o v id . výstavě  vzdává se  Sch-ovi zv lá štn í ch vá la  za  to, že  h led í k o s t ík u  z  n ep o 
třebných  s irek  o p ět  dobyti. S irk y  tyto  jso u  h lav ičkam i sp o lu  s le p e n y  a d ostává  se  j ich  
d en ně k o lik  b ed en . Sch . m áčí j e  ve s tu d en é  vodě, aby od d ě li l  h lav ičky , j e ž  p ak  vyváří 
v o d o u ; za  půl le ta  d o sta l  tak to  46 lib er  k o stík u  č i li  as l ° /0 vší sp otřeb y , k te rý ž  by b y l  
p řiše l ú p ln ě  na zm ar. J e š tě  j in é  zajím avé opravy a úpravy vysk ytu jí se  v j e h o  zá v o d ě  a 
navštěvovate l poučí s e  u S ch -a  m nohem  d ůk ladn ěji o v ešk e ré  výrobě s irek , n ež  v e v e l ik o -  
le p é  F ů rth ově  továrně. N ový  závod  Sch-ův  n e těš il  s e  proti všem u n adán í z  p ř ízn ě  firmy  
F ú rth ovy , k terou ž u v ed l Sch . sám  do p rů m yslu  s irk ářsk éh o  a d opom áhal j í  k  b oh atstv í  
a svě tové  p ověsti ,  ba  ona  n eváh a la  proti něm u bojovati zbraněm i, j ich ž  b yla  s i  jeh o  při
činěním  opatřila , p oněvadž prý v ob ch odě n ep la tí p řá te lstv í.  T a k  ku  př. zap ověd ě la  Sch -ov i  
užíván í orlíčk a , p oněvadž p a ten t  Sch -em  n abytý  zů sta l  firmě, a le  Sch . u m ístil  n a  své  šk a 
tu lk y  p ták a  n eerbovn íh o , k terýž  záh y  byl od b ěra te ly  vážen  a vyh led áván . J so u  to ty  staré  
boje če sk éh o  ducha s n ěm eckým  kapitá lem , j e ž  zaujím ají v dějinách  p rů m yslu  n ašeh o to lik  
m ísta !  Z aved en í s irk ářstv í do Šum avy b y lo  s ve lik ým  p rosp ěch em  nuzném u ob yvate lstvu ,  
jem u ž  do té  doby n eb y l dopřán žád n ý  p rů m yslový  výd ělek . Sch . dal těm to  d ěln ík ů m  p o-  
šum avským  p otřeb n é návody tak , že  nyní t is íce  rodin živ í se  výrobou drátu  dřevěného,  
šk a tu le k  ze  dřeva i papíru, buk ových  p rk én ek  k  strojům  m áčecím , b ed n ič ek  a všech  
osta tn ích  příprav a náčin í. A no Šum ava n aše  zá so b í pracem i těm ito  u stav ičn ě  tém ěř v e 
šk erý  s irk ářsk ý  p rů m ysl R a k o u sk a  a čá s t i  B a v o r !  V zd ávám e ted y  p lným  právem  n ej 
vře le jš í  u zn ání sk rom ném u  v la sten eck ém u  tvůrci prů m yslu , je n ž  p roslav il  v lasť  naši ve  
všech  světa  d ílech ! (V iz též  č lán ek  „Sušice" v S lovníku  naučném .)
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z minia a burele. Preshel shledal po mnohých zkouškách r. 1837, že hodí 
se kysličník olovičitý výborně k zapalování kostíku, a dalšími pokusy dovodil 
r. 1840, že není ani třeba kysličníku čistého, že působí ještě lépe vysušená 
směs z dusičnanu olovnatého s kysličníkem olovičitým, kteréž nabývá se z minia 
kyselinou dusičnou, pročež slově minium okysličené. Sirky takto připravené 
zapalovaly se snadno, tiše a bez zápachu, a dopravovaly se bezpečněji. Na 
místě drahé gumy arabské zavedl týž Preshel 1843 gumu škrobovou č. dex- 
trin a chránil sirky před vlhnutím povlakou pokostu pryskyřičného. Molden- 
hauer nahradil gumu klihem, kterýž jest levnější a chrání mnohem lépe 
před vlhkem, zvláště tehdáž, máčejí-li se hotové sirky do odvaru kůry du
bové (tříslovina dává s klihem sloučeninu nevlhnoucí a nerozpustnou). Poně
vadž zapáchá síra nelibě při zapálení, ubíralo se jí v lepších závodech, nebo 
nahradila se v lepších druzích úplně voskem, kyselinou stearovou, smolou 
smrkovou a nejčastěji paraffinem. Hlavičky zdobí se zhusta rozmanitými bar
vami kovolesklými (anilinovými).

Krok za krokem teda prospíval nový průmysl, jako ze strusek nenáhle 
probírá se ryzí kov ve vší své skvělosti. Jakmile nabývala výroba sirek velko
lepých rozměrů, dělila se vždy více práce mechanická od chemické a zhusta 
provozuje se každá ve zvláštním závodě. Zásada dělení práce přivedla se 
k plné platnosti, každý dělník mívá jediný výkon na starosti a nepatrná sirka 
ceny pramalé prochází množstvím rukou, než může se pustiti do světa. Vý
roba dřívek může se provozovali přímo v lese nebo na blízku, výroba směsi 
zápalné proti tomu vymáhá mnoho a laciné práce a děje se nejlépe v okolí 
měst, kamž dodávají se dřívka ze závodů lesních. Čím více závodů zabývalo 
se výrobou sirek, tím dokonalejšími a levnějšími stávaly se výrobky. Práce 
zjednodušovala se co možná, aby bylo lze obstáti i při nízkých cenách, jichž 
vymáhá obchod světový. Ježto v prvých dobách bylo 1000 sirek fosforových 
za 10 zl., prodává se nyni bednička sirek o 50 škatulkách po 100 -130  sir
kách za 25 kr., pročež jest toto nejpohodlnější rozžehadlo i chudině přístupno. 
Stejným krokem spěla i výroba surovin ku předu. Ježto Romer platíval na 
počátku libru chlórečnanu draselnatého za 150 zl., vyráběl jej později za 
4 zl. a nyní, kde přišel opětně k platnosti v sirkářství, prodává se 100 kilo
gramů za 130 zl.

Jako každá věc mají však i sirky fosforové vlastnosti nemilé a vady. 
Všecky stížnosti proti nim vrcholí ve výčitce jedovatosti, kteráž činí se jim 
právem. Zjistilo se (nejprvé ve Vídni r. 1845), že dělníci v sirkárnách dostá
vají od par kostíkových zvláštní strašnou nemoc, fosforovou shnilinu v kostech 
(nekrosu fosforovou).

Hotovými sirkami zas přichází ukrutný jed do rukou nejnepovolanějších 
a konečně nelze pominouti mlčením nebezpečí ohně jimi valně rozmnožené.

Prvé znamení nekrosy fosforové jest bolení zubů, obyčejně v celé čelisti, 
jež někdy pomíjí na čas, ale vrací se opět. Za několik neděl otékají dásně a 
tváře, viklají se zuby a vypadávají nebo dávají se pro velkou bolest vy- 
trhnouti. Když jest celá čelist bez zubů, vznikají na dásni vředy, dáseň pod- 
bírá se stále, až vyhnije celá, a vidí se v ústech holá kost čelistní. Po té roz
máhá se hnití v tvářích a krku, ztěžuje se polykání, nemocný slábne a zemře. 
Toliko operací bolestnou, obličej zohyzdující lze zachrániti nemocného. Přese 
všecku opatrnost vládami nařizovanou a továrníky nezřídka ještě zvětšovanou 
hynou touto nemocí každoročně dělníci a zvláště dělnice. Nej snadněji za
chvacuje dělníky špatně ztravované, krticovaté, kteří mají vyžrané zuby, jimiž 
vnikají páry kostíkové do čelisti. Dělníků, kteří mají všecky zuby úplně 
zdravé, nechytá se tato nemoc snadno, pročež radili pošetilí obhájcové sirek 
s kostíkem obecným, aby se brali do sirkáren jen lidé se zuby úplně zdra
vými, jichž ovšem nenachází se v městech nazbyt. Avšak opatření takového
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nelze naříditi, a připadá nám tu bezděky rada dámy včas nedostatku chleba: 
ať jedí ti chudáci cukroví, jehož jest dostatek!

Příčinou této nemoci jsou páry kostíkové, rozšířené po celé továrně, 
zvláště však v místnostech, kde dělá se masť fosforová, kde se namáčejí sirky, 
kde se suší, počítají a dávají do škatulek. Objevuje se však, zvláště při 
dětech, i v místnostech, kde jest uloženo větší množství sirek, zejména spějí-li 
v nich lidé, ano též u dětí, jež hrály si delší dobu se sirkami. Ku podivu 
jest nám, že nevyskytla se tato nemoc ještě nikdy v továrnách, kde dobývá 
se kostíku a kde je také dosti výparu fosforového, pročež zdá se, že v sir
kárnách působí spolu i síra, minium a j. těla. Pokud pracuje se s kostíkem 
obecným, schvalují se opatření tato: nechť jsou místnosti vysoké a provětrá- 
vají se dobře, dělníci nechť nejedí při práci a vůbec nenosí jídel do továrny, 
nechť mají při práci oděv zvláštní, jehož neberou domů, a oděv domácí budiž 
uložen v místnosti zvláštní, dobře provětrávané. Tolikéž osvědčilo se dobře, 
proplakují-li se ústa častěji vodičkou, připravenou ze spařené šalvěje, routy 
a trochy octa. Ve švédských sirkárnách staví do máčíren a sušíren malé 
otevřené nádoby se silicí terpentýnovou, kteráž nedopouští kysličení kostíku 
a ruší snad i účinek par jeho. Používá-li se svědomitě řečených opatření 
zdravotných, nepřihází se onemocnění téměř nikdy, jakž dosvědčují mnoho
násobné zkušenosti novější.

Vůbec jest povědomo, jak často přinášejí sirky rukou neopatrnou nebo zlo
činnou smrť. Dle Chevalliera otrávilo se 1824 až 1858 88 osob kostíkem a z těch 
51 sirkami. Navrhovala tudíž komise, zřízená akademií francouzskou, již 16. září 
1859, aby se vydala zápověd na sirky s kostíkem obecným. Proti tomu na
mítal belgický chemik Stas, že jsou ovšem tyto sirky na ujmu bezpečnosti 
osobní i veřejné, že by však rovným právem příslušelo uvaliti zákaz i na vý
robu a užívání nástrojův ostrých a zbraní střelných. Avšak zpravodajové aka
demie setrvali při mínění svém, poněvadž lze již se obejiti při výrobě sirek 
bez kostíku obecného, nýbrž i vůbec bez kostíku.

Když objevil Schrotter kostik červený č. beztvárný, odporučoval jej vřele 
ku pokusům o vyrábění sirek a došlo také záhy ke zkouškám. Bottger ve 
Frankobrodě (1848) uhodil v té příčině na pravou cestu sirkami antifosfořo
vými, jež chytají toliko na zvláštním škrtadle, ježto hlavičky samy zapalují 
se třením právě tak málo jako škrtadlo o sobě. Důmyslný vynález ten mimo 
vše nadání docházel jen zvolna a nesnadno rozšíření. Sirky tyto byly zúplna 
prosty vad, sirkám s kostíkem obecným vytýkaných, byly nejedovaty, výroba 
jich neškodila zdraví dělníků, nebezpečí ohně mírnilo se jimi značně, vlhkost 
vzduchu nedotýkala se jich ani dost málo — ale nechytaly tak snadno a o 
každou plochu, jako sirky dosavadní, a nehořely tak tiše. Prvé sirky toho 
druhu, jež vyráběl Preshel ve Vídni r. 1854 a Scheinost u firmy Fůrthovy 
v Sušici 1855, nedošly tudíž obliby rozmazleného obecenstva a výroba jich 
ustala za krátko na prosto. Touž dobou započal však výrobu sirek těchto 
v Paříži Coignet a v Jónkopingu ve Švédsku Lundstrom a oba potkali se 
s úspěchem nejrozhodnějším. Zejména ve Švédsku a Norsku, kde staví se 
téměř výhradně ze dřeva a kde tudíž o bezpečnost před ohněm mají zvláštní 
péči, dospěla výroba těchto sirek k nejvyšší dokonalosti. Nazývají se teda 
právem sirkami švédskými č. bezpečnými (Šákerhets-tándstickor). Jiné výrobky 
toho druhu mají kostik beztvárný v hlavičkách.

Odpůrcové kostíku brojí však i proti sirkám bezpečným, poněvadž vy
rábí se kostik beztvárný z obecného, a doufají, že za nedlouho dobudou 
úplného vítězství nad kostíkem. Dosud není valné naděje k uskutečnění 
tohoto záměru, neboť připravily se sice sirky bez kostíku, ale zapalují se ne
snadno (teplotou o 70° vyšší než obecné sirky), zapáchají nelibě a nejsou 
lacinější. Nelze teda zazliti obecenstvu, že přidržuje se stále ještě sirek
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obecných nebo bezpečných, neboť mu činí v každé příčině zadosť a vady 
jich umírňují se opatrností co nejvíce.

Výroba sirek s kostíkem obecným pokročila časem znamenitě, jakož dílem 
již naznačeno svrchu, a převládá dosud rozhodně. Chceme-li podati popis 
veškerých prací, nutno nám přihlédnouti ku přípravě dřívek, k výrobě směsi 
zápalné č. fosforoviny, k máčení dřívek, k sušení a skládání jich.

Příprava dřívek zdokonalila se tou měrou, že skoro nezbývá čeho si 
přáti. Připomeňme si jen starodávné sirky, jež štípaly se na hrubo ze dřeva 
a přiřezávaly se na konci šikmo, aby zachytily spíše jiskru z troudu, a ne
mnoho lepší sirky fosforové na počátku a pomysleme si vedle nich nynější 
úhledná dřívka, jež vyznačují se hladkostí, pěknou okrouhlostí a stejností a 
jichž přec dělník za den nadělá lOkrát tolik co oněch neohrabaných kolíčků!

D říví na sirky budiž měkké, drobnovláknité a snadno zapalitelné, jakýmž 
vyznačuje se jedle a smrk. Veliké lesy těchto stromů v Čechách a Haliči 
mají rozhodný vplyv na znamenité úspěchy našich sirkáren. Méně ihodí se 
dříví borové, ač užívá se ho někde hojně. Dříví stromů lupenatých (lípy, 
břízy, vrby, topolu, osyky, buku) béře se jen tam, kde není dobrých stromů 
jehličnatých; ve Francii berou dříví březové a osykové, ve Švédsku a Norsku 
výhradně laciné a výborné dříví osykové, jež poskytuje tamějším továrnám 
veliké výhody nade všemi soupeři. K nejlepším druhům béře se dříví cedrové. 
Nejlépe osvědčilo se dříví na vzduchu vyschlé a neschvaluje se sušení teplem 
strojeným.

Ježto bývala dřívka nejvíc okrouhlá, elliptická nebo rýhovaná, odporu- 
čují se nyní nejvíce čtverhranná, zejména z vážných důvodů národohospodář
ských. U vyrábění hladkých dřívek okrouhlých obnáší totiž odpadek, k pálení 
téměř nepotřebný, nejméně 30%. Sirkárna prostředního druhu potřebuje 
ročně as 60.000 krychl. stop dříví, z něhož přichází zmíněným způsobem
18.000 krychl stop na zmar. V celém Rakousku obnáší spotřeba sirkáren za 
rok as 3 mil. krychl. stop dříví a z toho přivádí se nejméně 900.000 krychl. stop 
daremně v niveč! Ušetřila by se tudíž valná čásť dříví, jímž plýtvá se dosud 
na nejvýš lehkovážně, kdyby se vyráběla dřívka hranatá po příkladu sirek 
švédských, neboť dostalo by se z téhož množství dříví až o 40% vice dřívek 
a mohlo by se snadněji užívati levnější práce strojové. Nejsou-li hranatá, 
dílem dosti neohrabaná dřívka sirek švédských na újmu oblíbenosti jich, proč 
bychom i my nezačali šetřit přirozeným pokladem dříví, vůčihledě nám se 
tenčícím ?!

Mnohé veliké továrny vyrábějí si dřívka samy z polání, jiné však, opo
dál lesů ležící, kupují dřívka z dílen lesních. Takovýmto továrnám připra
vují suroviny veliké pily v lesích a domácí průmysl, jímž živí se drahně 
starců a dětí. Zaměstnání toto provozuje se v největších rozměrech v Šu
mavě, Bavorském a Černém lese.

Dřívka vyráběla se druhdy ze špalíčků krychlových, jež dělily se ře
začkou ve vrstvy rovnoběžné 2" široké, z nichž štípala se kolmými řezy 
jednotlivá dřívka jako řeže se řezanka. Takováto dřívka , dosti nemo
torná a nepravidelná, vyskytují se ještě ve Švédsku a Norsku. Nyní užívá 
se ku konci tomu buctto hoblíku ručného nebo strojů. Prvý hoblík ručný se
strojil as r. 1822 Jindřich Weilhofer, truhlář při fysikálných sbírkách techniky 
Vídeňské. Nemaje tušení o důležitosti vynálezu svého, přenechal ho chudému 
ševci, jenž sběhl s řemesla a dělal s chasou svou napořád dřívka. Tento 
hoblík zdokonalil Romer a zavedl jej do továren, v nichž požívá podnes za
sloužené obliby. Železo zpodní má několik děr o krajích ostrých (obyčejně 3). 
Pohybuje-li se hoblík na dřevě, vniká železo do něho a poskytuje jediným 
pohybem tolik dlouhých proutků či drátů , kolik otvorů má hoblík;
velikostí a tvarem otvorů spravuje se tloušťka a tvar sirek. Třeba k tomu 
polen bez suků, vlákna rovného, nejlépe zdélí 1 metru. Povrch urovná se

83*
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po každé, když sundala se vrstva drátu, hoblíkem obyčejným, načež pracuje 
se opět hoblíkem vrtaným. Ku práci té třeba síly a zvláštní zručností, aby 
se šlo po létě dřeva a pomíjely se suky, sice by se dostalo mnoho braku. 
Zvláště prosluli v té příčině dělníci naši a vídenští a náš drát dřevěný vyváží 
se i do Anglie a Ameriky. Hoblíkem ručným může obratný dělník za hodinu
150.000 okrouhlých dřívek zhotoviti. Nedostatek zručných dělníků k výrobě 
drátu dřevěného a též snaha po láci přiměly sirkáře k tomu, aby si opatřili 
přiměřené stroje hohlovací. Hledí se buďto k základné myšlénce hoblíku trub
kového, nebo řezá se dříví soustavou nožíků v malá dřívka čtverhranná, nebo 
tlačí a táhne se dříví jako kov deskou ocelovou, opatřenou 400 otvory těsně 
při sobě (stroj Krutzschův). Všecky stroje však pracují směrem přímým, ježto 
vlákna dřevěná bývají nezřídka zkřivena, pročež nelze se uvarovati velikého 
schodku, nepracuje-li se výhradně s dřívím vybraným a tudíž i mnohem draž
ším. Připočte-li se konečně ještě značná cena strojů, chápeme, proč dává se 
přednost hoblíku ručnému i tam, kde po ruce laciná síla vodní. Práce ruční 
nápodobí se nejzdařileji strojem, jejž sestavil 1862 Vrána ve Vídni; dělník 
drží tu hoblík rukou a zvláštní úprava dovoluje mu řízení jeho po létě. Každý
stroj vymáhá as 3/4 koňské síly a může jím dělník za den 500.000— 1,000.000
drátů zdélí 10—48" zhotoviti. Sundtova sirkárna v Christianii (Norsko) má 
stroj dvojčinný, hnaný 2 silami koňskými a obsloužený 2 chlapci, jenž posky
tuje v 10 hodinách 3 milliony dřívek dvojpalcových.

Drát dřevěný, jehož nabylo se způsobem popsaným, svazuje se do svazků, 
načež rozřezává se do přiměřené délky pohyblivým nožem, ježto opírá se sva

zek o pevnou plochu, aby byly konce drátu v jediné 
rovině (obr. 278.). Dřívka rovnají se v dřevěném 
rámci, rozděleném v malé přihrádky, maličko delší 
dřívka, ale široké jen na polovici délky jeho. Rámec 
ten visí v dřevěné skříni a zmítá se rukou nebo stro
jem tak, že dřívka rovnají se k sobě v každé při
hrádce. Dno těchto může se pootevříti, aniž by mo
hlo dřívko dosti dlouhé vypadnouti, a tak odstraňují 
se třísky. Na rámec klade se víko, načež překlopí
se a zůstavuje na víku dřívka v pěkných řadách srov
naná. Obyčejně shledáváme nyní délky '4-5— 5 centi
metrů a toliko na Rusi jsou ještě dřívka zdélí 6-5 
— 8 centimetrů. I tu dlužno hleděti k úspoře na 
dříví, neboť by délka 4 centimetrů postačovala úplně, 
čímž by se ušetřilo as tolik dříví, jako všeobecným 
zavedením dřívek hranatých, ať pomlčíme o úspoře 
na obálkách. Aby se zmenšilo nebezpečí ohně, jež 

jest způsobeno doutnáním zbytků sirek zahozených, napouštějí se nyní dřívka 
zhusta roztokem kamence, hořké soli, skla vodního, salmiaku, boraxu, síranu 
nebo fosforečnanu ammonatého, skalice bílé a pdb. sloučenin, jež nedopou
štějí, aby dřívko ještě doutnalo, když shasl plamen. Taková dřívka mají ku př. 
švédské továrny v Norrkoppingu a Sodertolji.

Z Vídeňského sáhu dříví dostane se 5 millionů dřívek dvoupalcových (5-3 
centimetru), jež váží 8—9 centů. Prut dřevěný délky 1 metru, mající 3 centi
metry ve čtverci, dává na stroji Krutzschově 400 drátků, z nichž každý po
skytuje 20—25 dřívek. Těchto 8 — 10.000 dřívek pak jest za 2 minuty ho
tovo. Ve Vídni prodává se deska (25.000 kusů) dřívek okrouhlých za 28 kr. 
a rýhovaných za 40 kr. Ve Smorcích v Haliči prodává se 15.000 kusů dřívek 
v lese za 1 kr.!

Výroba fosforoviny jest práce nejdůležitější a tají se na mnoze úzkost
livě. Bývá ovšem téměř vždy z týchž součástek složena, ale záleží velice na 
množství každé a tudíž není divu, že továrníci recepty, jichž dodělali se prac

Obr. 278.
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nými a nákladnými pokusy a zkušenostmi, chrání před veřejností. Při sir
kách obecných skládá se fosforovina jen z kostíku, některé sloučeniny kyslíkem 
bohaté, aby spalování onoho dělo se rychleji, a lepidla. K tomu pak přichá
zejí někdy přísady rozmnožující tření a dle místního vkusu rozmanité barvy. 
Podlé toho, které přísady volí se z nesčíslného počtu možných a v jakém po
měru herou se, vznikají předpisy nejrozmanitější.

Nejpřednější součástkou směsi jest hostík. Hledí se nyní z důvodů 
svrchu vyložených k tomu, aby ho bylo co možná nejméně. Ježto vyskyto
valy se do nedávná směsi s 10, 15 až i 17 °/0 kostíku, nýbrž i se 30—40°;0, 
přestává se nyní u nás na 5—7°/0 a jest se nadíti, že po příkladě továren 
našich zachovají se též závody německé, francouzské a anglické, libující si 
dosud v hojnosti kostíku. Kilogramm kostíku stačí as na 2 milliony sirek u 
nás a toliko na 1,200.000 v Anglii. Přílišným množstvím kostíku zdražuje se 
směs zbytečně, ano hoří též špatně, neboť pokrývá se hlavička vrstvou bez
vodné kyseliny fosforečné, jež nedopouští plamenu se šířiti na dřevo; takové 
sirky kysličí také na vzduchu a vlhnou. Nejméně kostíku třeba, používá-li 
se ho rozpuštěného v sírouhlíku, neboť zůstavuje se po vypaření sírouhlíku 
kostik převelice rozptýlený a přesnadno zapalitelný; další výhoda toho jest, 
že pracuje se za studená. Tolikéž používá se někdy sirníku fosforečnatého 
(vzorec P4S), jehož nabývá se, přičiňuje-li se síra opatrně ku kostíku pod 
vodou roztopenému. Kapalná sloučenina tato mísí se snadno s ostatními pří
sadami a postačuje jí 3'5°/0.

Z kysličníků, jež mají kyslíku mnoho a pouštějíce ho podněcují hoření
zapálené směsi, užívá se nejčastěji burele (36'7% kyslíku), minia (9% ky
slíku) a kysličníku olovičitého (13-38% kyslíku). Nejlevnější a nejvýdatnější 
jest patrně burel, k němuž přičiňuje se stejně účinkující salnytr. Zvláště do
bře hodi se strojený burel č. kysličník manganičitý, jakýž připravuje se z ma
tečného louhu po dobývání chlóru. Nejvíce užívá se však nyní okysličeného 
minia, svrchu vzpomenutého, nebo směsi z kysličníku olovičitého se salnytrem. 
Dvojchróman draselnatý nebo chróman olovnatý hodily by se tolikéž, ale zdra
žily by směs příliš. Burelem nabývá směs barvy černé, kysličníkem oloviči- 
tým pak tmavohnědé. Nejlépe jest přestátí na těchto barvách, kloní-li se 
však místní vkus k barvě jiné (jako v Hollandsku chtějí jen červené, jinde 
jen modré sirky), nabývá se barvy červené rumělkou nebo kolkotarem, modré 
ultramarínem nebo Berlínskou modří, žluté žlutí cnrómovou, zelené směsicí 
ze žluti a modři. Jde-li o to, aby se rozmnožilo tření, volí se ostrohranné 
prášky skla, leštěnce olověného, sirníku antimonového, koků, kyzu železného, 
pazourku atd.

Lepidlem bývá nejčastěji guma arabská nebo dextrin. Klih jest laci
nější, ale má vadu, že směs nutno stále zachovávati v teple, čímž rozmnožují 
se škodlivé výpary, také spaluje se nesnadno. Snad by se mohlo též užiti 
rozředěného kollodia (roztoku střelné bavlny v étheru) nebo směsi z některé 
pryskyřice s benzolem. Zhusta přičiňuje se terpentýn pro lepší ochranu před 
vlhkem, což má i ten dobrý výsledek, že mizí zápach kostíku téměř úplně. 
Ovšem schnou dřívka taková poněkud pomaleji.

Pro příklad uvádíme tuto některé zvláštní osvědčené předpisy:
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Č á s t í d l e  v á h y  t ř e b a

k  o b y čejn ý m  sirkám
k  v íd eň ským  

sirkám  
salónovým

k o s t í k u .................................... 1*25 9*00 4-00 8-00 1-50 3 0 0 1-00 2-75
s a l n y t r u .................................... 8-00 14*00 10*00 24-00 — — — 2-00— 3*00
g u m y .......................................... 5-00 16*00 — — 3-00 3 0 0 — 5-60
m i n i a .................................... — — 5-00 — 5-00 — 12-00 2 1 0 0
b u r e l e .................................... 8 -00 16*00 — — — — — 1-00
k y s lič n ík u  o lo v ič itéh o  . — — — 24*00 — 2-00 — —
b ělo b y  o lověn ě  . 0-03
k y se l in y  d u s ičn é  40° B .  . — — — — 2*00 — — 1 3 0 0
ter p e n tý n u  b en á tsk éh o  . 0-50
terp en týn u  . . . . 4 -00 —
k ala fu n y  . . . . — — — — —  • — 6-00 —
k op tu — — — — 0-25 — — 0-25
k l i h u ................................... — _ 6-00 21-00 — — — —

p rášk u  sk le n ě n é h o  . 2 0 0 — 2*00
d robného p ísk u  . 2 -00

Klih nebo guma rozpouští se v malém množství vody, roztok zahřívá 
se do 80° a míchá se do něho kostík, až má směs podobu bílé masti. Do 
této přičiňují se pak ostatní přísady vesměs v podobě ušlechtilého prášku, 
ježto míchá se řádně, což trva l 1/*— 2 hodiny. Hotová směs rozestírá se na 
rovné ploše ve výšce as 3 millimetrů. Béře se k tomu deska mramorová 
nebo lithografický vápenec Solenhofenský, nebo deska zrcadlová. Klihová směs 
vylévá se na desku teplá a zahřívá se deska zdola lázní vodovou; gumovou 
směs lze za studená vzdělávati. 15 grammů směsi staěí dobře na 1000 dřívek, 
ač potřebují některé továrny až 31 grammů. Do hotové fosforoviny namáčejí 
se dřívka koncem, čímž přilne k nim dostatečná čásť směsi. Avšak kostík
hoří tak rychle, že nemůže rozehřátí dřívka do teploty zápalné a sirky, kteréž
by měly toliko zápalnou hlavičku (jakéž bývají po různu ve škatulkách), 
vzňaly by se sice rychle, ale zhasly by hned zas. Jest tudiž nutně třeba, 
vložiti mezi dřevo a kostík tělo dřeva zapalitelnější, jež vznímá se kostíkem 
a hoří dosti zvolna, aby se přivedlo dřevo k teplotě zápalné. Obyčejně za
stává úkol ten právě síra, po níž jsou sirky nazvány a namáčejí se tudíž 
dřívka prvé do roztopené síry a pak teprv do fosforoviny.

Při máčení dřívek jde o to, aby se namočilo v určité době co nejvíce 
dřívek a by práce děla se co možná stejně, jest tudíž nutno namáčení 
hromadné.

Sirou napouštěla se dřívka nejdříve ve svazcích a tu zůstávalo mezi 
nimi mnoho síry. Při kašičce zápalné však nehodil se ten způsob práce,
neboť by se byly hlavičky vespolek slepily. Dělník namáčel tudíž každé
dřívko zvlášť do směsi, která stála v mělké nádobě před ním a strčil je po 
té koncem opačným do lísky pískem naplněné, v níž sušila se. Tak by se 
ovšem nebyly mohly zhotoviti milliony sirek, jichž požadovali záhy odbě
ratelé, bylo tudíž třeba opravy. Sírovaná dřívka svazovala se po 500— 1000 
a po té pošinovala se tak dlouho, až oddělily se konce jich od sebe co 
možná. Tyto svazky, v nichž dřívka byla proti sobě křížem položena, rovnaly 
se na desce kamenné, namáčely se do kašičky zápalné a sušily se na lískách. 
V této jednoduché práci vycvičili se dělníci záhy, avšak směs stékala někdy 
s dřívek, jimiž pak lidé popálili se snadno, nebo skápla s nich, nebo slepily 
se hlavičky vespolek. Podobným způsobem pracovalo se do nedávná ještě 
ve Švédsku. Konečně zhotovil Anton v Darmstadtě rámce k  , jichž
užívá se dosud s největším prospěchem.



Rámce tyto skládají se z prkének bukových as 43’/2 centimetru dlou
hých, 2*/2 centimetru širokých a %  centimetru tlustých (obr. 279. a.), jež na 
hořejší straně mají 50—60 žlábků po šířce, do nichž vejde se po dřívku, na 
zpodné straně jsou polepena hrubým flanelem nebo i černým papírem pijavým 
a na obou koncích mají okrouhlé otvory.

Do každého žlábku klade se dřívko prostředkem délky své, prkénko plné 
nastrkuje se otvory na tyče rámce (obr. 279. b.) a tak se pokračuje, až leží 
20—27 prkének v rámci. Klade se pak na ně prkénko vrchní (obr. 279. c.), 
srovnají se konce všech sirek klepnutím o rovnou plochu a svírají se nahoře 
pevně šroubovou maticí nebo klínkem. V rámci tomto jest každé dřívko 
řádně odděleno ode druhého a prkénka svírají se vzájemně tak, že nelze 
dřívek pošinouti. Každý rámec má 1000— 1620 dřívek, dělnice může jich 
za 10 hodin pracovných naplniti 15—25. Jsou též stroje nandávací, jimiž
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Obr. 279.

ušetří se mnoho práce ručné, ale nevyhovují úplně všem požadavkům. Dřívka 
otřásají se tu silně na dírkované desce plechové, jejíž otvory jsou zřízeny 
podlé otvorů v rámci, tak že jimi padají dřívka do rámce poněkud rozevře
ného. Tento spíná se pak klínkem a odebírá se. Strojem takovým lze v 10 
hodinách 5—600.000 dřívek nandati.

Jakmile jsou rámce naplněny, lze přistoupiti k namáčení.
Síra roztápí se v mělké pánvi, uprostřed níž leží kámen úplně vodo

rovný. Béře se jí tolik, aby stála nad kamenem u výši 1 centimetru, a za
chovává se v teplotě 125— 130°. Do ní namáčejí se rámce vodorovně tak, 
že konce všech dřívek opírají se o kámen. Jak vyndá se rámec, zatřepe se 
jím, aby stekl nadbytek síry a zůstala jen tenká povlaka této na dřívku. 
Aby se síra nerozehřála příliš, čímž by zhoustla, přičiňují se po chvíli vždy 
kousky síry. Pro odporný zápach hořící síry brávají se k lepším sirkám 
i tuky (kyselina stearová, paraffin). Dřívka staví se pak v rámcích na horké 
železné desky a zahřívají se tu tak silně, ač konce jich zčervenají slabě. Po 
té smáčejí se do roztopeného, silně zahřátého tuku, kterýž nachází se v míse 
pocínované u výši 3 —4 millimetrů a zůstavují se v něm na chvíli, aby pro
nikl vláskovitostí zpodní konec dřívka docela. Náklad jest v obojím případě 
týž, neboť síry jest lOkrát tolik třeba jako tuků, jež jsou zas lOkrát dražší 
síry. Síra i tuky tuhnou rychle na dřívkách, pročež namáčejí se rámce hned 
zas do fosforoviny, jejíž vrstva obnáší toliko 3 millimetry. Higgins sestavil 
zvláštní samočinný stroj k namáčení. Rámce jsou přidělány k řetězu neko
nečnému, kterýž je vede nad nádobu se směsí zápalnou. V této otáčí se
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žlábkovaný válec a do žlábků naplněných směsí zabírají sirky po řadách, při 
čemž přitlačují se zvláštním přístrojím trochu ke směsi. Celý přístroj stojí 
ve skříni skleněné a hlavní výhodou bylo by při něm, že chrání dělníky před 
parami fosforovými.

Dřívka namočená vysýchají 2—3 hodiny na vzduchu, načež staví se 
rámce v sušírnách řadou na železné lešení co možná vodorovně, aby hlavička 
visela dolů. Polosuché zboží mělo by se obrátiti hlavičkou vzhůru, aby tato 
přilnula lépe na dřívka a neurážela se tak snadno. Sirky s klihem schnou 
za 1— 2 hodiny, sirky s gumou však dosýchají teprvé za 24 hodin a tím 
zdražuje se užívání gumy velice. Sušírny zřizují se ze staviva ohnivzdorného 
a vyhřívají se troubami nad podlahou, jimiž procházejí páry vodní nebo vřelá 
voda z kotle vně stavení umístěného. Tím zachovává se v nich prudké tažení 
větrů a odnášejí se výpary. Odporučuje se, aby jednotlivá lešení byla od 
sebe oddělena kolmými stěnami plechovými, čímž by požár vzniknuvší zůstával 
na jediné lešení obmezen. K témuž účelu mohou se zavříti otvory k obno
vení vzduchu v sušírnách, čímž zdusí se oheň. Na podlaze jest na 10—12 
centimetrů písku nasypáno; nezapálí se tu sirka, na niž šlápne se náhodou, 
nebo zapálená uhasí se hned tím, že pokryje se pískem.

Dosušené sirky vybírají se z rámců a skládají se do škatulek dřevěných, 
nebo papírových, nebo válcovitých lepenkových o dvou škrtadlech (po způsobu 
vídeňském). Práci tuto konají obyčejně děti nebo ženské. Při vybírání bucřtež 
po ruce bedny, dopola pískem nebo pilinami dřevěnými naplněné, aby se tam 
hned mohly hořící sirky uhasiti. Také jest nutno, aby všude v dílnách byly 
pohotově kádě s vodou, do nichž by mohli dělníci kostíkem postříknutí nebo 
popálení hned rány své ponořiti; do vody radí se přísada magnesie, křídy 
nebo popele.

Sirky salónové, nezapáchající, potírají se ještě roztokem kalafuny v sil
ném líhu a barví se. Pro světlejší barvy pokrývají se tenkou vrstvou směsi 
bílé (ze 3 č. klihu, 2 č. kostíku, 5 č. salnytru a 5 č. pemzy), na níž lze po
užiti pak i barev anilinových. Zhusta užívá se k ozdobě sirek,
kterýž název jest ovšem nesprávný. Návod k tomu dal Štěpán Krakowitzer 
z Pottensteinu v Rakousích 1854. Sirky smáčejí se do rozředěného roztoku 
cukru olověného a dávají se pak do sušíren, v nichž vyvinuje se sirovodík 
(str. 627 ). Po krátkém čase objevuje se na hlavičkách krásně stříbrolesklá 
bláuka sirníku olovnatého, kteráž prý chrání před vlhkem a umírňuje vypa
řování se kostíku. Namítá se ovšem, že netrvají ve vlhku déle a že siro
vodík v sušírnách jest zdraví dělníků na ujmu, nicméně jsou pro svou úhled- 
nost oblíbeny.

Svíčičlcy škrtací(allumettes bougies, Vestas) docházejí nyní veliké obliby 
a jsou uebezpečnými soupeři lepších druhů sirek. Vyrábějí se na stroji, kterýž 
podobá se tkalcovskému stavu. Každý knot svíčkový skládá se z nekrou- 
cených nití bavlněných a 100 - 120 knotů jest navinuto na velikém válci. 
Hřebenem drží se v patřičné vzdálenosti od sebe a protahují se pohybem 
válce skrze roztopenou směs z 2 č. kyseliny stearové s 1 č. vosku, načež 
táhnou se teplým provlakem železným, jenž má otvory ztlouští svíčiček, aby 
nabyly stejné tloušťky a okrouhlosti. Strojem řezacím dělí se v kousky po 
4 —8 centimetrech, jež dávají se jako dřívka do rámců, namáčejí se do fosfo- 
roviny a suší se. Zapáleny svítí pěkně a hoří 1—2 minuty, teda 4— 8krát 
déle sirek, což nezřídka žádoucno. Vadou jejich jest, že vyžadují směsi velice 
zapalitelné, bohaté kostíkem a chlórečnanem draselnatým, poněvadž nemají 
dosti pevnosti, aby mohlo se jimi silně škrtnouti. Výroba jich jest nejznačnější 
v Rakousku, Marseilli, Paříži a Londýně. Jediné v Paříži zaměstnává se jí 
1500 a v ostatní Francii 1000 dělníků. 1867 zhotovily se 2 milliardy ška
tulek za 4,800.000 franků. Obyčejně prodávají se v pouzdrech velmi vkus
ných, pěknými obrázky opatřených, jež svádějí kupce k většímu vydání a
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napomáhají značně k lepšímu zpeněžení tohoto zboží. Velmi praktické jsou 
škatulky z lakovaného plechu bílého, v nichž prodává Londýnská továrna 
(Bryant & May) svůj výrobek bezvadný, i u nás velmi oblíbený.

Sirky s kostíkem beztvárným. Nejčastěji vyskytují se dosud sirky anti- 
fosforové, jež po návrhu Bottgerově zapalují se toliko na zvláštním škrtadle. 
Rozeznáváme tudíž při nich 1. hlavičku, kteráž v sobě nedrží kostíku a skládá 
se obyčejně se směsi chlórečnanu draselnatého, sirníku antimonového a lepidla; 
2. škrtadlo, na němž nachází se beztvárný kostík, smíšený s těly drsnými 
pro větší tření a s klihem. K sirkám těmto dlužno použiti sloučenin co 
možná nejčistších a nejušlechtileji rozetřených. Lepidlem budiž nejlepší guma 
arabská; klih nehodí se do hlavičky naprosto, poněvadž by v teple směs 
snadno vybuchla.

Zápalná směs továren švédských není zevrubně známa, jakž patrno 
z předpisů připojených, jež odporučují se oba:

Hlavička Škrtadlo
chlórečnanu draselnatého...........................................11 —
prášku sk len ěn éh o ...............................................1‘5 8

„ kyzového........................................... . . l -5 7
b u r e l e ....................................................................   1 —
dvojchrómanu draselnatého..........................................2 —
kostíku beztvárného........................................................ — 9
gumy rozpuštěné v 2nás. množství vody . . 3 —
klihu ................................................................. — 1

Dle. druhého skládala by se hlavička z 32 č. chlórečnanu draselnatého, 
12 č. dvojchrómanu draselnatého, 32 č. minia a 24 č. sirníku antimonového, 
škrtadlo pak z 8 č. kostíku beztvárného a 9 č. sirníku antimonového.

Nejdříve míchá se v železném kotlíčku dřevěným pístem sklo, kyz, 
burel a dvojchróman draselnatý, přičiňuje se chlórečnan draselnatý navlhčený 
lihem a mísí se velmi opatrné s ostatními přísadami a na konec rozdělává 
se vše v roztoku gumovém na směs co možná jemnou a stejnorodnou. Ná
doby, v nichž připravuje se směs, nechť jsou vždy úplně čisty, zvláště prosty 
zaschlé směsi dřívější. Chlórečnan draselnatý roztírá se v misce kamenné vý
hradně k tomu ustanovené a chrání se při tom před prachem, vůbec jest nej
lépe, připraví-li se jen tolik směsi, kolik na den třeba.

Za škrtadlo slouží postranice škatulek, jež barví se kolkotarem, načež 
natírají se směsí svrchu poznamenanou, kteráž postačuje úplně, aby se za
pálila bezpečně všecka dřívka ze škatulky. Poněvadž vzniká zapálením ko
stíku bezvodná kyselina fosforečná, přitahující silně vodu ze vzduchu, chytají 
sirky ku konci někdy špatně, ale pak třeba jen škrtadla vlhkou houbou otříti. 
Dřívka jsou napuštěna sirou nebo nejčastěji parafinem. Kostík beztvárný jest 
ovšem dražší kostíku obecného, ale za to jest ho mnohem méně třeba, neboť 
1 kilogramm stačí na 14 milliónů sirek!

Aby bylo užívání sirek těchto v domácnosti pohodlnější, prodávají ně
které továrny škrtadlo též zvlášť, jež budto dává se na podstavec porculánový 
nebo zavěšuje se v rámce na zedl dosti vysoko, kam děti nemají přístupu.

Francouzská vláda uznala r. 1860 prospěšnost sirek s beztvárným ko
stíkem zvláštním nařízením, aby každý vojín za malou srážku ze mzdy do
stával od správy vojenské sirky takové z továrny Coignetovy (allumettes hy- 
giěniques et de súreté au phosphore amorphe).

Francouzi Bombes de Villiers a Dalemagne provedli touž myšlénku zá
kladnou jiným tvarem v sirkách obojakých (allumettes androgynes). Tyto 
mají délku 7—8 centimetrů a namáčejí se koncem jedním do síry a po té 
do směsi z chlórečnanu draselnatého, prášku uhelného, umbry a klihu, druhým 
koncem pak do směsi z beztvárného kostíku a vřelého roztoku klikového.

J i s t in o  v a Kronika, práce. Dii IV. Q 4
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Sirky tyto rozlamují se ve dva nestejné kousky, načež tře se menší konec 
s kostíkem beztvárným o hlavičku delšího kousku, jež zapaluje se. Potřebí 
tu ovšem cviku, aby tření na ploše tak malé mělo dobrý výsledek, zejména 
ve tmě.

Obecenstvo však nepřestalo si žádati sirek s kostíkem beztvárným, jež 
by chytaly snadno o každou plochu, čímž ovšem zas pomíjí bezpečnost před 
ohněm.

Sirky nejedovaté (giftfreie Zůndholzchen) z továrny B. Forstera a F. Vávry 
ve Vídni nechytaly tak snadno, jako sirky nyní vůbec obvyklé, a nemohly se 
ku př. o sukno zapáliti. Kdyby se byly objevily hned po sirkách chemi
ckých, byly by zajisté došly největší obliby, ale nynější choulostivé obecen
stvo nechtělo jich odebírati.

V posledních letech vyrábí Hochstátter v Langenu u Frankobrodu sirky 
s kostíkem beztvárným v hlavičkách, jež vyhovují všem požadavkům měrou 
svrchovanou. Zapalují se i o sukno, hoří zúplna tiše bez hluku, nestříkají, 
nezapáchají téměř, nevlhnou pranic a nejsou zdraví se žádným nebezpečím. 
Nad to prý jsou levnější, neboť zápalná směs na 100.000 kusů stojí

při sirkách sírovaných — zl. 48 kr.
bez síry 1 „ 3 „

„ svíčičkách voskových — „ 86 „ až 1 zl. 21 kr.

ježto směs obecná při stejném počtu prý stojí 60 kr., 1 zl. 20 kr. a 1 zl.
70 kr. Jakého složení jest tato vychvalovaná směs, neznámo dosud. Osvědčí-li 
se výrobek tento, bylo by ovšem možno a vhodno, dáti kostíku obecnému 
úplně výhost, tak jako zakázala se Svinibrodská zeleň, když našla se úplná 
náhrada za ni v nové zeleni chrómové.

Ani továrníci ne vzpírali by se valně, neboť by nebylo téměř žádné pro
měny třeba a výroba byla by nadál levnější a snadnější. Při továrnách no
vých naskytla by se zvláštní výhoda, že by nebylo více třeba tak vysokých
dílen, nákladných opatření k větrání atd., jichž vymáhá kostík obecný.

Sirky bez hostíku vyskytují se ob čas vždy v průmyslu, ale nevyrovnaly 
se dosud v žádné příčině svým soupeřům. Továrník Kalivoda v Ortenbergu
v Badensku vyrábí od r. 1869 sirky takové, jež mají hlavičku hlavně z chló
rečnanu draselnatého a sirnatanu olovnatého a vyhovují prý všem požadavkům. 
Směs sirek, jež odporučuje francouzská akademie k výhradnému užívání v ka
sárnách, skládá se z 90 č. chlórečnanu draselnatého, 45 č. dvojchrómanu 
draselnatého, 25 č. kysličníku olovičitého, 20 č. minia, 20 č. šafránu anti
monového (zásaditého sirníku a.), 15 č. sirníku antimonového, 15 č. skla, 
5 č. soli krevné, 15 č. gumy a 55 č. vody.

Vladimír Jetel naznačuje tyto směsi k sirkám bez kostíku:

i. il n i.
chlórečnanu d r a s e ln a té h o .................................4 7 3
dvojchrómanu „ .................................0’4 2 —
síry .  ........................... .....  1 1 —
sirníku antimonového............................................— — —
síry z la t é .................................................................— — 0 ’25
dusičnanu olovnatého............................................— 2 —

Též sirnatan mědnato-sodnatý schvaluje se do směsí takých.
Bývá v nich 40—92% chlórečnanu draselnatého, čímž neodporučují se 

valně v příčině bezpečnosti. Zapalují se toliko silným škrtnutím, pročež dá
vají se jim zhusta škrtadla zvlášť upravená. Tu však věru nerozumíme, proč 
by se nepřestalo na sirkách švédských, jež chytají tak snadno o svá škrtadla.

Zvláštní myšlénka konečně, ač postrádající vší praktické hodnoty, vy-
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skytla se navržením sodíku k rozžebadlům. Sodík rozkládá totiž vodu, vy
prošťuje z ňí Vodík a zapaluje jej za poměrů příznivých. Mají se dělati pi
lulky že směsice z těsta kaučukového (1 č. kaučuku, 6 5. étheru petrolejo
vého) a plavené křídy, jež namáčejí se do směsice z těsta kaučukového, 3 č. 
chlórečnanu draselnatého a 1 č. síry zlaté (sirníku antinióničnébo) a třepá 
sé s práškovitou směsí zápalnou, skládající se z 5 č. sodíku, 66 č. salnytru 
a 36'5 č. sirníku antimonového. Pilulky tyto, jež nutno dokonale chrániti 
před vzduchem, aby nepozbyly okysličením všeho účinku, hodí se na mokrý, 
asbest a plamenem hořícího vodíku zapaluje se sirka nebo svíčka. Mohou se 
ťu snadno Státi výbuchy a není naprosto možno, směs na další čas zachrániti 
porušení.

Pro úplnost uvádíme tu ještě některé zvláštní výrobky k sirkám se družící:
Hubky zápalné nabývá se, napouští-li se hubka nebo lepenka z hadrů 

plátěných roztokem salnytru nebo chlórečnanu draselnatého, v teplém odvaru 
kůry kaskarillové, do něhož dává se pro vůni kapalný styrax (nebo též květy 
levandulové, hřebíčky a skořice). Též postříkává se suchá hubka trochou 
tinktury benzoové, čímž podporuje se i doutnání. Hubky vytloukají se pak 
na kadlubech z oceli lité, majících otvory toho tvaru, že nápodobí se jimi 
květy a jiné ozdoby.

Zápalky k  doutníkům, jež mají ovšem jen obmezený odbyt, vyrábějí se 
mnoho v továrnách českých a chválí se zvláště továrna Scheinostova pro roz
manitý a vkusný tvar jich (mají podobu ovoce, hub, květů, poupat atd.). Dřívko 
nebo lepenka máčí se prvé obyčejně v roztoku dusičnanu olovnatého a po té 
hned do, fosforoviny. Víc užívá se k zapalování tabáku mimo dům luntů ve 
zvláštních pěkných pouzdrech. Kroucené nebo pletené šňůry konopné nebo 
bavlněňé napouštějí se roztokem salnytru, nebo ještě častěji vaří se šňůry 
bavlněné s roztokem octanu olovnatého a chrómanu draselnatého (odtud žlutá 
barva jich). Zcela zvláštního způsobu luntův, řečeného joss-stik, užívají Čí
ňané k rozžíhání. Čínské joss-stik jsou dřevěné proutky zdélí metru, do 
2/3 délky pokryté válcovitou vrstvou směsi nahnědlé, nenáhle doutnající, ježto 
konec, patřící do ruky, jest polepen pestrým papírem. Doutnající směs vy
rábějí Číňané z lejna hovězího tuším se salnytrem, natírají jí dřívka za vlhka, 
a uhladí ji, když byla přischla. Zapálena doutná velmi nenáhle, zuhelňujíc 
se, a vydává ze sebe zápach, jak netřeba vykládati, ani dost málo příjemný. 
Jeden lunt doutná po 6—8 hodin a jest stále po ruce, aby se jím zapálil 
čerstvý. Má-li se rozdělati oheň, obalí se doutnající lunt slámou nebo hoblo- 
vačkami a fouká se do směsi, až zahoří. Popsali jsme tento zvláštní vý
robek Číňanů za starožitnost, neboť myslíme, že sotva již dlouho odolá pře- 
mocným útokům našich vkusných a pohodlných sirek a upadne úplně v za
pomenutí.

Výroba sirek dostoupila rozměrů ku podivu velikých, zejména v Rakousku. 
Hlavním sídlem jejím není však okolí Vídně, jakož tvrdívá se obyčejně, než 
Čechy. Jest nyní v Rakousku mimo Uhry 122 závodů, z nichž však jen as 
1/g má zařízení tovární a ostatní provozují se více po domácku, téměř jen 
členy rodiny. Veškerá spotřeba dříví páčila se r. 1862 na 15.000 sáhů ročně, 
z nichž nabylo se 150.000 centů výrobků. Hodnota výroby sirek obnáší nyní

v Rakousích dolných...................... 384.421 zl.
a S o ln o h r a d s k u ...........................  24.000 „
„ Š t ý r s k u    272.000 „
„ K r a j i n ě ......................................  26.000 „
„ Přímoří 50.000 „
„ Č e c h á c h ...................................... 2,543.000 „
„ Moravě a S le z sk u ........................... . 531.000 „
„ Haliči (mimo obvod Brodský) . . . 334.000 „

4,164.421 zl.
48*
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S neznámou výrobou v horných Rakousích, Tyrolsku a obvodu Brodské
komory obchodní můžeme hodnotu výroby nejméně na i l/2 mill. zl. páčiti,
z čehož náleží Čechám 56l/s% !

Yývoz obnášel r. 1870 4,668.450 kilogrammů proti dovozu 264.250 kilogr., 
„ 1871 4,868.500 „ „ „ 340.350 „
,, 1872 4,243.600 „ „ „ 321.900 „

Z čísel těchto vysvítá zvláště přemocný nátlak průmyslu Švédského. 
Hodnota vývozu páčila se r. 1870 na 2,801.000 zl., z čehož as polovice do 
Ameriky, východné Indie, činy, Japonska, třetina do Turecka, ostatek do Ně
mecka, Itálie a Ruska. Přední zásluhu o rozvoj tohoto průmyslu u nás má 
zakládatel jeho Homér, jenž zdokonalil zvláště výrobu dřívek, Preshel, jenž 
zlepšil směs zápalnou, a Pollak, jenž přičinil se nejvíc o vývoz výrobků 
našich do ostatních dílů světa.

Největší závody toho druhu má firma Fúrtha: v Sušici (pů
vodně Scheinostem založenou a řízenou), Zlaté koruně a Kašperských horách, 
k nimž náležejí pomocné dílny k vyrábění drátu dřevěného a lepenky ve Vel- 
harticích a Horách Matky Boží a pily v Scherlhofu a Novém Hurkenthale. 
V továrnách pracuje 500 mužských a 700 ženských, v pomocných dílnách 
600 mužských a 1200 ženských, celkem tedy 3000 dělníků. Stroje ženou 
3 kola vodní, mající celkem 35 sil koňských. Vyrábí se tu ročně ke 30.000 
centům sirek všeho druhu, svíčiček, zápalek na doutníky atd. (100 tuctů za
13—60 zl.) v hodnotě as 1 millionu zl., z nichž vyváží se za 800000 zl. do
Ruska, Levanty, východné Azie a Ameriky. Sušická továrna má 80 strojů 
nandávacích a 1050 dělníků, z nichž 150 vyrábí drát dřevěný.

Závody velké firmy A. M. Pollaka nacházejí se ve Vídni, Praze, Budě
jovicích a Christiansbergu. V nich počala se r. 1847 výroba sirek salónových 
s pestrými hlavičkami, jež vyvážejí se do Ruska Turecka, Indie, Číny, Japonska 
a Egypta, kde má závod vlastní své sklady. V továrnách této firmy,. jako 
vůbec v rakouských, pečuje se zvláště o čistotu a zdraví dělníků. Menší, 
avšak velmi poučný závod má V. Scheinost, v Sušici od r. 1868. R. 1872 
pracovalo v něm 150— 160 dělníků a vyrábělo se do roka za 130.000 zl. 
zboží, jež vyváží se hlavně do krajin zámořských. Nyní jest závod tento 
valně rozšířen.

Prvenství, jež v průmyslu tom náleželo po dlouhou dobu bez odporu 
vlasti naší, domáhá se nyní ohromným úsilím Švédsko. Zápas ten, v němž 
dosud nerozhodnuto vítězství, náleží k nejzajímavějším úkazům v dějinách prů
myslu. Švédové mají hojnost výtečného dříví osykového, velmi laciné síly děl
nické, lacinou a rychlou dopravu námořskou, ač ovšem jest jim téměř všecky 
chemikálie kupovati z Anglie. Výrobky jejich dobyly si svou výtečnou ja
kostí a poměrnou lácí takové obliby po všem světě, že nápodobují se zhusta 
a padělaný výrobek opatřuje se i nápisy švédskými. Věc není však snadna 
a ve Fůrthově továrně v Sušici (jež naproti tvrzení úřadné zprávy o Vid. vý
stavě nevyrábí sirek bezpečných) pravili mi, že nemohli dostihnouti jakosti 
výrobku švédského. Největší továrna jest akciová v zřízená
r. 1845, v níž pracuje 1350 osob za mzdu 206.844 zl. 90 kr. (na osobu ročně 
jen 153 zl. 22 kr.!), výrobky — nejvíce sirky bezpečné, jejichž rozšíření jest 
hlavně zásluhou tohoto závodu — mají hodnotu 860.000 zl., z čehož činí 
vývoz as 4/5. Závod tento má svou zvláštní školu, čítárnu a lázně a zřizuje 
nyní příbytky dělnické. Ostatních 24 továren švédských zaměstnává úhrnem 
tolik dělníků a vyrábí tolik zboží, jako tento závod předný sám.

Nyní zaměstnává švédský průmysl sirkářský 3500 osob a hodnota vý
vozu obnášela r. 1874 2,880.000 zl. Co do váhy činil vývoz:
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r . 1865 1,114.500 kilogrammů 
„ 1870 2,896.500 
„ 1871 4,175.500 „
„ 1872 6,058.000 
„ 1873 7,129.000 „
„ 1877 8,635.500

Zboží toto jde nejvíce do středné Evropy, Anglie, Azie, Ameriky a 
Austrálie a obmezilo již značně vývoz z Čech. Toliko veškeré výroby 
spotřebují Švédové doma.

Ye Francii má od října 1872 jediná společnost (Compagnie générale 
des alluffiettes chimiques) právo vyráběti sirky a platí vládě stálou daň 
16 millionů franků. Počítá se, že tam denně třeba 150 millionů sirek a
30 millionů svíčiček voskových ve 3 millionech škatulí. Yýroba sirek zaměst
nává as 6000 osob, výroba škatulek as 12.000 osob. Yývoz obnáší do roka
15 millionů franků, domácí spotřeba 65 mill. franků.

Uvedli jsme tato čísla, abychom naznačili ohromnou rozsáhlost, k níž 
dospěl průmysl sirkářský v naší době, kterouž můžeme teda v této příčině 
směle nazvati dobou nejosvícenější.

Kdekoli počíná se šířiti novověká vzdělanost, kdekoli cestující evropský 
uprostřed cizích dílů světa vniká do země dosud neznámé a k národům polo- 
divým, vždy shledáváme mezi nejpřednějšími dary průmyslu pokročilého, jež 
vábí k sobě pozornost, sirek a to českých nebo vídeňských. Připomínáme tu 
příběh při vší směšnosti vážný, jak věc tuto pojímali národové afričtí, do 
nichž ovšem ještě málo vešel duch křesťanských missionářů. Továrnici sirek 
paní Terezii Preshelovou ve Vídni, jejíž výrobky dostaly se jim a měly za 
ozdobu podobiznu její, pokládali totiž za bytnost božskou, za blahodárnou a 
divomocnou dárkyni ohně, a díl škatulky sirkové s podobiznou byl jim moc
ným talismanem, jejž nosili na krku. Zázrakem či kouzlem vidělo se jim, že 
vznikal pouhým škrtnutím z nepatrného dřívka plamen, jehož nabývali prvé 
jen velikým namáháním. Z tohoto děje poznávejme ohromnou důležitost ohně 
a připomeňme si spolu zas báj o Prométheovi, abychom vzdali zaslouženou 
čest průmyslu, jehož výrobků nemohli bychom nikterak již pohřešiti, jenž 
z barbarů činí lidi dle obrazu Božího.

K takovémuto nesmírnému užitku jest obrácen jediný prvek, kostík, 
vědou tajemnou a božskou, jakž druhdy nazývali ji zasvěcenci, chemií!



Barvy a příprava jich.
Úvod. Barviva přirozená. Barvy bronzové. B arvy  žélezité. Minium železité. Objevení 
Berlínské modři Diesbachem. Sůl krevná. Kyan. Kyanovodík. Výroba soli krevné. 
Žlutá a červená sůl krevná. Příprava modři Berlínské. B a rv y  olovnaté. Klejt a mi
nium. Běloba. Hollandský a rakouský způsob dobývání jí. Soupeřové běloby. Slouče
niny chrómu. Kysličník chrómitý a kyselina chrómová. Chróman draselnatý. Žluť chro
mová. B a rvy  mědnaté. Plísta a příprava její ve Francii. Modř horská. Modř Brém-
ská. Zeleň Svinibrodská. Škodlivost její a čím nahrazuje se. barvivý. Rumělka.
Rumělka antimonová. Ultramarín  přirozený a strojeny. Laky barevné. Kočenila a kar- 

mín. Příprava barev malířských. Tužky barevné. Tuha a tužky.

'vět hledí odjakživa nejvíce na zevnějšek věcí a staví krásnou škrabošku 
mnohem výše než neúhledné jádro. Dítě libuje si ve skvoucích bublinkách 
mýdlových, lapá pestrobarevné motýlky a sahá dychtivě po třpytivém ka
ménku — a právě tak chová se i naše veliké obecenstvo. Vládne jím 
ustavičně se měnící bohyně moda a láká je ke všemu, co nadáno zevněj

škem oslňujícím, byť i skrýval se pod ním někdy vnitřek velice chatrný. Průmysl 
nemá ovšem povolání, aby vzpíral se choutkám odběratelů a pracuje tudíž ne
únavně o zvelebení zevnějšku, zdání výrobků svých, o barvách a nátěru. Záhy
již měli lidé po vrozeném pudu a krasocitu zvláštní zálibu v tom, že sebe 
i předměty sobě nejbližší opatřovali, barvíce nebo malujíce je, zevnějškem 
jiným, jim více k libosti jsoucím. Divochové američtí dosud vykonávají toto 
pravěké umění malířské, vládnoucí nejjednoduššími prostředky přírodou da
nými, na nahých tělích svých více méně vkusně a projevují volbou barev i způ
sobem malby okamžitou náladu svou, přátelskou nebo bojovnou. Používalo 
se k tomu rozličných hlin barevných, šťáv rostlinných i zplodin zvířecích, ze
jména krve, žluči, sepie atd. Když pak lidem nevyhovoval již přirozený oděv 
sebe lépe vyšňořený a jali se pokrývati nahotu svou oděvy, přenesli umě
lecké snahy své ovšem i na ty a nastoupili tím pole mnohem volnější, na 
němž dopracovali se během časů výsledků nejskvělejších.

Snahoů po barevném okrášlení oděvu vzniklo umění barvířské, jež do
mohlo se důležitosti převeliké, a za prvým tkalcem přicházel zajisté brzo v zá
pětí prvý barvíř tkanin. Skutečně shledáváme u starých Égyptčanů, Féni- 
čanů, Peršanův a Indův barvířství hojně rozšířeno a setkáváme se dokonce 
i s mořidly dovolujícími, aby se barvilo kolika barvami zároveň. Arciť bylo 
tehdáž umění kreslířské ještě zúplna v počátcích. Na starožitnostech égypt- 
ských vidíme, že malíři tehdejší přestávali na pouhých náčrtech a dodávali 
jim větší živosti jedinou barvou plocho nanesenou. Šlépějemi Égyptčanů krá
čeli i v této příčině Řekové. Dlouho malovávali jen barvou červenou, žlu
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tou, bílou a černou, avšak záhy, již za dob Aleksandra Velikého, objevili se 
u nich umělci velenadaní, Zeuxis, Apelles a j., o jejichž výkonech znameni
tých dostalo se nám nadšených popisů. Jasná obloha řecká i jasná mysl Ře- 
kův bažily stejně po barvách veselých a bystřily vkus umělců. Býval tudíž 
vnitřek chrámův i jiných budov řeckých ozdoben barvami pestrými (polychró 
mován) a tolikéž barvili oděv a ozdoby na sochách.

Římané nemohli se nikdy nadáním uměleckým vyrovnati Řekům a po
čali si vůbec umění teprv později všímati, kdy vzala republikánská prostota 
mravů za své a pustila pole báječné rozmařilosti, hejčkané báječnými poklady 
sestřebanými z celého známého světa do bezedného žaludku té ohromné pija
vice. I  za dob přepychu však přihlíželo se v Římě hlavně jen ke stavitel
ství a jako znamenitější sochaři byli Řeky rodem či aspoň vychováním, tak 
i malířů znamenitých postrádáme v Římě. Římané pozdějších věků zdobili 
příbytky své pestrými malbami po způsobu řeckém a snaha ta přešla i do 
lidu tou měrou a rozsáhlostí, jakéž bychom marně hledali v dobách pozděj
ších. Nejpřednější doklady toho, zachované v plné neporušené skvělosti, po
skytuje nám město zpod popele sopečného nově na světlo vynesené, Pom
pejí, a pompejanské malby těší se opět z veliké oblíbenosti. Poněvadž i ba 
revná skla a mosaiky uměli výborně vyráběti za starodávna, dlužno přiznati, 
že všecka odvětví průmyslu barvířského dodělala se záhy vývoje dosti znač
ného. Nemálo k tomu přispělo ovšem, že některá barviva výtečná mají do
mov svůj právě ve východných zemích, jako mořena barvířská ode dávna vy
hlášená, červec kermesový, příbuzný červci nopálovému č. kočenile, jímž bar
vívali již za dob Mojžíšových hedvábí a kůži na červeno, rozličné rostliny a 
dřeva na žluto barvící atd. Tolikéž seznáno záhy, že tříslovina duběnková 
barví soli železa na černo a užíváno pochodu toho v barvířství. Nejvyhláše
nější bylo ve starověku barvení purpurem č. nachem, jejž poskytovali mořští 
hlémýždi, ale vymizelo naprosto a v naší době, kteréž dostalo se barvivý 
z dehtu kamenouhelného náhradníků nej skvělejších, nepokouší se nikdo již 
o vypátrání jeho.

Malíři a natěrači těžívali as všude nejdříve z veliké zásobárny barev, 
kterouž uchystala matička příroda v říši nerostů. Výrobky toho druhu ne
vyžadují valné přípravy a byť i dílem nerovnaly se skvělosti barev sloučeni
nám rostlinným a strojeným, vynikají nad né rozhodné svou trvanlivostí a 
pravostí. Proto těší se takovéto barvy nerostné, jako zvláště hlinka Senen- 
ská (Terra di Siena), asfalt, ultramarín z lazuritu, podnes z neztenčené pří
zně malířů našich. Říše nerostů poskytuje nám více barev bílých složení roz
dílného. Hojně vyskytují se barevné hlinky, odrůdy bolusu a okru, v četných 
odstínech hnědých, červených a žlutých, jichž nabýváme ještě více, pálíme-li 
je teplotou rozdílnou; součástkou barvivou jest v nich kysličník nebo hydrát 
železitý. Hrudka zelená č. zeleň Kadaňská (Seladonit) jes t tmavozelená vod- 
natým křemičitanem železnatým, fosforečnan železnatý (str. 647) poskytuje 
modř železnou a jest též obsažen v lazuritu, tolikéž mají vzory své v pří
rodě zelené a modré barvy mědlnaté (v malachitu a azuritu), žluť chrómová 
(v Sibiřské rudě olověné č. krokoitu), žlutý a červený arsenik (v auripigmentu 
a realgaru) atd. Kde stýkala se rtuť se sirou, vznikla rumělka přirozená, 
kteráž skvělou barvou svou domáhá se tak usilovně povšimnuti, že byla již 
v nejdávnějších dobách známa a užívána. Z toho všeho patrno, že vyhledá
vání, příprava a užívání barviv bylo již v nejvzdálenějších časích vynikajícím 
předmětem průmyslnosti a příčinlivosti lidské. Po tisíce let postupovalo se 
tu ovšem, jako v jiných oborech, pohodlnou vyšlapanou cestou pouhé zkuše
nosti a teprvé skvělým vývojem chemie objevilo se tu rázem světlo, nej
čilejší ruch a život vzbuzující. Avšak i tu dlouhá doba pokusů na mnoze ne
japných a pošetilých neminula se úplně s výsledkem, dobře zaslouženým klo- 
potnou prací badatelů, i tu stála příznivá náhoda za kmotru vynálezům důle



žitým a překvapujícím, jakož jsou výroba Berlínské modři a proměna koče- 
nily solí cínovou. Ač mnohé takovéto staré způsoby a praktiky požívají po
dnes plné platnosti, ano některých nebylo by se pouhou theorii nikdy dobylo, 
poněvadž dosud ani nelze jich řádně vyložiti, přece dlužno vyznati, že prů
mysl tento jediné za podpory vědy pokročilé mohl dospěti tak znamenitě a 
mnohostranně, jak shledáváme žasnouce, porovnáme-li stav jeho nyní a před 
několika desítiletími.

Pokroky novější chemie předně bylo možno, připraviti mnohá barviva 
přirozená a tato strojená barviva byla mnohem krásnější a lacinější, a dostá
vala se mnohem hojněji než přirozená. Připomínáme tuto rumělku a barvy 
chrómové. Pozdě teprv dostalo se vědeckému badání takového vítězství při 
vzácném a znamenitém výrobku přírody, jenž slově ultramarín. Avšak che
mie vládnoucí zkušenostmi ze dne ke dni bohatšími a plodnějšími nepřestá
vala na nápodobení přírody, než uchopila se sama žezla tvůrčího a vykouzlila 
jím nové, netušené poklady ze surovin nejopovrženějších, jako druhdy prorokem 
vytryskl pramen z holé skály. Nejnovějším a nejskvělejším dílem vědy ve 
směru tomto jsou barvy z dehtu kamenouhelného. Přese všechny úžasné po
kroky však vládne nyní tímto průmyslem nejčilejší a nejobecnější ruch, neboť 
výsledky dosavadními není obor práce a snahy ani dost málo vyčerpán. Moda 
vyhledává nových odstínů, průmysl pátrá po způsobech, jak by známé barvy 
mohly se připravovati čistěji, pěkněji, trvanlivěji a levněji. Neposlední místo 
tu konečně přísluší péči o veřejné zdravotnictví, kteráž hlásí se právem o 
slovo. Dosud vyrábí se mnoho barev z jedů nerostných, z arseniku, olova, 
mědi a rtuti, ale nechť jsou ty barvy sebe úhlednější a stálejší, nelze přec 
schvalovati ani omlouvati, abychom se jimi otravovali mimo vše nadání své, 
aby nás napadali jako zákeřníci z nejtajnějších úkrytů. Skutečně také po
stavili se proti těmto potměšilým rytířům soupeři, jimž opatřila věda zbraně 
úplně rovné, a není pochybnosti, byť i zvyk sebe houževnatěji lpěl na tom, 
co bývalo, že nové barvy nejedovaté obdrží konečně vrch.

Původem a povahou různí se barviva tak velice, jako užíváním svým, 
pročež nelze pojednání o nich v jedinou rozpravu stěsnati. O barvách, jimiž 
barví se sklo a glazury, pojednali jsme tudíž při skle, porculáně a kobaltu, 
o barvách anilinových a ostatních, jež přísluší nejvíce do vlastního oboru bar
vířství, povíme ve své rozpravě o tomto důležitém průmyslu, kteráž má misto 
v V. dílu. Tuto pohovoříme si o barvách nerostných a vůbec suchých, po
kud jsou předměty zvláštní výroby. Tato výroba může se díti tím, že při
pravují se zvláštní sloučeniny, nebo jen tím, že hotovému tělu dává se po
doba k účelu tomu přiměřenější. Některé kovy, druhy uhlí, hlíny a rudy 
hodí se již za barvy, jsou-li dosti rozmělněny a smíšeny s přiměřenou přísa
dou spojovací, jiné barvy zas dlužno prvé připraviti cestou chemickou, načež 
dostává se jim ještě vzdělávání mechanického.

Nejdůležitější a nejzajímavější jsou chemické způsoby výroby, přihléd
neme však, pokud třeba, i k mechanickým a zvláště povšimneme si barev 

bronzových, jež vlastně jsou jen kovy nebo slitiny kovové nanejvýš roz
mělněné.

Výroba barev bronzových provozuje se v sídlech kovotepectví, hlavně 
v Bavorsku. As do r. 1750 nedocházely odpadky, jichž nabývá se u výrobě 
nepravého pozlátka a postříbřítka (šavina), užívání a pohazovaly se. Tu při
šla zedníkovi ve Fůrthu u Norimberka Ondřejovi Huberovi šťastná myšlénka, 
že odpadky kovotepecké na kameně rozetřel a prodával za prášek kovový. 
Martin Holzinger, továrník papíru pozlaceného, zlepšil návod Huberův a za
hřívaje prášek kovový do určité teploty dával mu rozličné barvy, jakéž objevují se 
na rudách měděných nebo některých druzích uhlí kamenného. II. 1781 pak po
štěstilo se kovotepci Konrádu Pickelovi ve Fůrthu a Francouzi Courrierovi, 
že připravili prášek zlatolesklý. Po dlouhou dobu nedocházely pěkné výrobky

672 B arvy a příprava  jich.



B arvy bronzové. 673

tyto povšimnutí a byly téměř bezcenné, neboť prodávala se ku konci min. 
století libra prášku bronzového za 1 zl. a libra šaviny za 15 kr. Teprv když 
naučili se Norimberští a Fůrthští továrníci připravovati prášky všech barev 
(mimo bledě modrý), docházely barvy tyto obliby a vyráběly se i ve Vestfál
sku, Francii, Anglii. Jediné v Bavorsku vyrábí se těchto barev ročně za 
V* millionu zlatých a jsou předmětem důležitého obchodu vývozného. Jakmile 
rozšířila se výroba barev, nepostačovala více šavina kovotepců, pročež vyrá
běly se kovově lupeny ku konci tomu zvlášť bud prací ručnou, nebo na stro
jích, což pro jednotvárnosť práce mohlo se snadno vykonati. Dosud vytlouká 
se kov nejvíce rukou. Dělník tluče kladivem 7 — 9 kilogrammů vážícím na 
formu, totiž balík lupenů kovových, proložených pergamenem nebo blankami 
zlatotepeckými (mázdrami, připravenými z nejvrchnějších blanek střev hově
zích), současně točí formu levicí, aby se narovnaly a oddělily od blanek lu
peny kovové udeřením kladiva v důlek prohloubené. Kdyby se nepomáhalo 
takto rukou, přilnul by lupen kovový k blance a roztrhl by se opětným ude
řením kladiva. Práce tato trvá denně po 14—16 hodin se skrovnými pře
stávkami. Prvý stroj na tepání kovů sestavil Jan Kristián Reich ve Fůrthu 1833. 
Pruty slitin z mědi a činku vytloukaly se samokovem do šířky a zároveň i 
trochu do délky, načež rozválely se mezi válci do největší tenkosti. Plíšky 
kovaly se pak strojem, ale dělník obracel při tom formu. Stroj, jenž obra
cel sám formu, navrhl J. G. Lauter 1841. Stroje tyto i nástupci jich, jež 
ukazovaly se na výstavě Londýnské a Pařížské, nevyhovovaly však požadav
kům a nedovedly zapuditi práce ručné. Lépe osvědčily se při výrobě prášků 
bronzových parou hnané stroje tepací a roztěrací, jež zavedl r. 1860 J. Brandeis 
ve Fůrthu. Slitina rozválí se tu prvé na plech a po té  roztepává se kladivy 
do takové tenkosti, že 1 kilogr. zaujímá plochu 120 metrů čtverečných.

Lupeny kovové nebo šavina protírají se štětkami drátěnými skrze síta 
z drátu železného, načež míchají se s olejem a roztírají se na kameně nebo 
ve stroji roztěracím. Nejjemnější prášek takto připravený zahřívá se opatrně 
a nabíhá barvami zelenými, žlutými a červenými, což vymáhá veliké zběhlo
sti, neboť dlužno pálení v čas zastaviti.-

Prášky bronzové skládají se vždy z tuku, kyslíku a mědi nebo ze sli
tiny z mědi s cinkem. Dle odstínu barvy vybírají se zvláštní slitiny: prášek 
barvy měděné drží 98,92% mědi, fijalový 98'82%, oranžový 95-30°/0, žlutý 
8 1 —82°/0 mědi, ostatek do v sta jest činek. V bronzovém prášku anglickém 
jest též něco málo železa. Šavina z nepravého postříbřítka rozetřená, ale ne 
okysličená poskytuje nepravý bronz stříbrný.

Nejlepší barvy poskytuje dosud šavina a úkolem strojů jest, aby posky
tovaly výrobek oné co možná nejpodobnější. Avšak kovového prášku k témuž 
učelu lze i jinak nabyti, bud! pilováním slitiny na zvláštním stroji, nebo roz
ptylováním kovů roztopených ve stroji odstředivém, nebo pálením amalgamy 
kovové v proudu vodíku nebo svítiplynu (nabývá se tu těla houbovitého, jež 
roztírá se v moždíři achátovém na lupeny kovolesklé). Též nabývá se prášku 
mědi cestou chemickou z kysličníku^ měďnatého, kterýž pálí se v parách 
etheru petrolejového nebo ligroinu. Žádný tento způsob však neosvědčil se 
dosud řádně.

Prášků bronzových užívá se hojně k bron zován í,  jímž dodává se tělům 
pohledu bronzu, na př. věcí sádrových, dřevěných, litiny kovové. Nemenší 
důležitosti mají v knihtiskařství a kamenotiskařství, lakýrnictví, u výrobě 
plátna voskového a čalounů (srov. též str. 156 a 157 tohoto dílu).

Nejstarší, pro svůj vid kovový již alchemikům na slovo vzatá barva 
bronzová jest bronz cínový, z la to  m u zívn é  č. m osa ické  (str. 180), kteráž různí 
se od prášků bronzových úplně svou povahou chemickou. Skládá se z cínu a 
síry, jest s ir n ík  cíniSitý  (vz. SnS2). Barvou rovná se úplně lepším práškům 
bronzovým, ale vyniká nad ně velice svou trvanlivostí a stálostí chemickou,
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nebot nemění se kyselinami, hodí se tudíž zejmena k bronzování podstavců 
svítilen, poněvadž odolává útokům kyseliny, jež slouží ku čistění olejů lam
pových a zůstávají v nich nezřídka malým podílem. Rozhodné vítězství 
prášků bronzových nad ním má as tu příčinu, že nelze ho připraviti výhodně 
beze rtuti.

Sloučeniny podobných vlastností jsou ještě 1. bronzy šélové č. volfrámové 
(šélan šéličito-sodnatý č. bronz šafránový a šélan šéličito-draselnatý č. bronz 
magentský) (str. 182). Ty však vyhraňují se v krychlích a postrádají tvaru 
šupinatého, jehož třeba, aby se mohly v nej tenší ch vrstvách rozestříti na nej
větší plochy a aby odrážely světlo dosti silně. 2. Bronz chrómový jest 
vodný chlórid chrómitý (vz. Cr2.Cl6), jenž hraní se v překrásných lupenech
fijalových a má povahu slídy tak jako prášky bronzové a zlato muzívné, ale 
jest dosud drahý. 3. Bronz kobaltový připravuje se z fosforečnanu kobaltnatého 
čpavkem a má krásnou barvu broskvových květů, lesk kovový a tvar šupinatý; barví 
se jím čalouny a papíry. 4. Hraněný iódid , jenž připravuje se půso
bením kyseliny iódovodíkové v desku olověnou, navržen též za barvu bronzo
vou k dělání inkoustu zlatého, zlata malířského, tužek zlatých, ku potiskování 
tkanin a papíru, do perel skleněných atd. Konečně známe více sloučenin 
ústrojných, jež vyznačují se zeleným nebo červeným leskem kovovým, jako 
zejména hraněné barvy anilínové a z kyseliny močové připravený murexid, 
pročež mohlo by se jich též ku bronzování používati.

Příprava barev, o nichž pohovoříme dále, děje se způsobem více che
mickým.

Barvy železité. Hledíme-li k požadavkům zdravotnictví, jest nám sku
tečně líto, že neposkytuje nám nejvíce barev železo, jediný to kov našemu tělu 
neškodný, ano přímo prospěšný. Pohříchu však jen málo barev, jím zploze
ných, domohlo se důležitosti. Ye hlínách č. okrech žlutých až hnědých jsou 
kysličníky železa příčinou barvy; hlíny žluté červenají pálením, čímž stává se 
z hydrátu železitého bezvodný kysličník, a pověděli jsme již, že některá těla 
toho druhu mají skutečnou důležitost v malířství barvami olejovými. Že ky
sličník železitý, kterýž jest hojnou měrou vedlejším výrobkem dobývání české 
kyseliny sírové, béře se k nátěrům žlutým až i purpurovým a tmavě fijalo- 
vým, pověděli jsme již dříve (str. 612—613). Jiná podobná barva, těšící se 
z nemalé přízně, jest minium železité, jež odporučuje se k nátěrům a tmelům 
na místě minia obyčejného (z olova, o němž povíme později). Nejdříve vy
rábělo se v Belgii a po té ujala se výroba též v bavorské horní Falci, Slez
sku atd. Vybrané rudy železné, co možná nejčistší a nejbohatší, vypalují se 
v peci plamenné tak silně, že vyť uzuje se z nich voda hydrátová a nabývají 
po vychladnutí barvy červenomodré. Rudy tyto rozbíjejí se ve stupách, ježto 
přitéká k nim stále čerstvá voda. Kalná směs pouští se do žlabu 25' dlou
hého, z něhož přichází do několika velikých kádí. Ve žlabu padají těžké čá
stečky rud a vůbec všecky úlomky hrubšího zrna ke dnu; tyto rozemílají se 
kamenem mlýnským na drobno a procházejí opětně s vodou žlabem svrchu 
řečeným do kádí. Hrubší sraženina, kteráž osazuje se, skládá se obyčejně 
z drobných zrnek křemenných, pročež odhazuje se. Nejjemnější kal v kádích 
suší se opět, aby měl nejvýše 3—4%  vody, a poskytuje minium železité v ku
ších. Aby se připravily do obvyklé podoby prášku, rozemílají se kusy oby
čejně dvěma válci litinovými na drobno a prosévají se sítem. Jiný způsob 
přípravy záleží v tom, že nepálené rudy se roztloukají, melou a plaví, načež 
vysoušejí se na vzduchu, pálí se ve válcích železných, rozemílají se na prá
šek a prosévají se sítem.

Minium železité prodává se obyčejně v podobě jemného prášku tmavě 
rudohnědého, kterýž skládá se z kysličníku železitého a hlíny. Rozeznává se 
na některých hutích vlastní minium železité, červeň hladěcí (potée) a nejlaci
nější červeň železná (cent za 4V*— 37a zl., ježto stojí cent minia olověného
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35 zl.). Minium železité poskytuje výtečné nátěry na dřevo a železo, jakož 
i tmely: červeň železná hodi se k nátěrům na dřevo, kameny, vápno, k bar
vám klihovým a vodovým, červeň hladěcí jest zvláště upravena k leštění skla 
a kovů. Barvy tyto natírají se nejlépe vařeným olejem lněným a přičiňuje 
se trocha sikkativu (bóranu manganatého). K nátěru dřevěných korábů nebo 
trub plynopudných míchá se červeň železná s dehtem. Nátěru takového, k te 
rýž lne na železe velmi pevně a drží jako pokost, užívá se při železných ko
rábech, troubách, kotlích párných, litém a kutém zboží všeho druhu, částech 
mostových nebo strojových atd. Do vody nesmí však přijiti, pokud neztvrdl 
úplně. V Belgii, Anglii, Francii a Prusku natírají se vozy nákladné na že
leznicích obyčejně miniem železitým, tolikéž mosty dřevěné, zábradlí, podlahy, 
kadluby cukrové, vozy vojenské atd. Trvání nátěru bylo 3—4krát delší než 
při všech barvách dřívějších a náklad zaň obnáší toliko as 1/i nákladu za 
nátěr miniem olověným. Mimo to má výhodnou vlastnost, že rozetřeno olejem 
nemění se ani po několika dnech, ježto minium olověné tvoří pak chemickou 
proměnou oleje kousky tvrdé, jichž nelze rozetříti více.

Nejvzácnější barvou železitou jest bez odporu modř , slouče
nina to železa se zvláštním tělem kyanem  kteráž má důležitost i v dějinách 
vědy a otevřela nám cestu do nového důležitého odboru oné.

Modř Berlínská jest z nejkrásnějších a nejprospěšnějších barev nerost
ných a dochází hojného užívání v malířství, barvířství a u výrobě barevných 
papírů. Objevena šťastnou náhodou r. 1704. Berlínský barvář vyráběl
lak florentýnský, přidávaje žíravinu do odvaru košenily připraveného kamen
cem a skalicí zelenou. Kdysi nedostávalo se mu žíraviny i opatřil si jí od 
lékárníka Dippela, kterýž byl s ní prvé překapoval olej zvířecí (Oleum ani- 
male Dippeli). Oleje tohoto nabýval, když pálil krev v uzavřené nádobě, ale 
nabývá se ho tolikéž i z masa, rohu, kostí, vlny, kůže a vůbec látek zvíře
cích; jest smrdutá směsice ze čpavku a jiných zásad, přismahlých sloučenin 
olejovitých, fenolu (kyseliny karbolové) a kyanovodíku (CNH), kterýž změnil 
se žíravinou na kyanid draselnatý (KCN). Diesbach, mimo vše nadání své, 
dostal touto žíravinou Dippelovou sraženinu pěkně modrou, ne pak jako 
v dřívějších pracích červenou. Příběh vypravuje se též tak, že Diesbach ží
ravinu seznav nečistotu její vylil hned na dvůr a to na místo, polité roz
tokem skalice zelené, načež dlažice zmodraly pěkně. Nesejde na tom, jakým 
způsobem přivodila náhoda po prvé památnou tuto barvu, jež vzniká tak 
snadno a bezpečně, kdykoli setkávají se prvkové její, byť i byli zakukleni 
ve sloučeninách jiných. Jakmile dověděl se Dippel o tom úkazu, vyslovil 
hned mínění, že modrá barva utvořila se účinkem jeho žíraviny v kamenec 
a skalici, což došlo zkušeností plného potvrzení. Dippel oznámil vynález tento 
Berlínské akademii, aniž by však byl se projevil o způsobě přípravy nové 
barvy. Pražili krev se salajkou, připravoval ze směsice vodou louh krevný a 
porážel jím roztok skalice zelené. Poněvadž tehdáž neznali téměř modři 
mimo indych, a výroba nové modři přinášela hojný užitek, způsobilo oznámení 
Dippelovo mnoho zkoušek, až konečně r. 1724 anglický učenec Woodward 
dopátral se tajemství a uveřejnil spůsob přípravy. Kázalť páliti rovné podíly 
kamene vinného a salnytru, pražiti zbytek s vyschlou krví hovězí a louhem 
z této směsice poraziti roztok skalice zelené a kamence; sraženina jest prý 
na počátku nazelenalá a modrá krásně, přičiní-li se kyselina solná. Dle ná
vodu tohoto pracuje se celkem i nyní ještě.

Objevením přípravy nenabylo se ještě světla o chemické povaze nové 
barvy. Učenci zabývali se tím horlivě, avšak nebyla ještě věda dosti pokro
čila, aby mohla úkolu tomuto dostáti. Macquer tvrdil r. 1752, že modř Ber
línská jest sloučeninou železa se zvláštním barvivém. Lépe pochodil zkuše
ností, že rozkládá se modř vřelým louhem žíravým, vylučujíc kysličník žele
zitý, ježto kapalina stala se opět louhem krevným. Avšak teprv po 20 letech
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dobyto z kapaliny této žluté soli krevné v ní obsažené a nevědělo se stále 
ještě, čím vlastně jest modř Berlínská a žlutá sůl krevná. Bergmann domníval 
se, že barvivo jest kyselinou a skutečně dovedl slavný Švéd Scheele 1780 

z modři vyprostiti kyselinu kapalnou, kterouž Guyton de Morveau nazval 
kyselinou pruskou (acide prussique), Bergmann pak kyselinou modřovou (acidum 
coerulei berolinensis). Když seznalo se záhubné č. psotné působení její v život, 
nazvána psotninou (acidum zooticum). Scheele shledal, že skládá se tato slou
čenina z uhlíku, dusíku a vodíku, což potvrzeno 1787 Bertholletem. Teprv 
r. 1815 postavil však Gay-Lussac na jisto, že dusík a uhlík této kyseliny 
jsou spolu těsněji sloučeny na kyan  (cyanogěne =  blankytotvorný, modřík), 
jenž dává s vodíkem onu kyselinu, které tudíž náleží po právu název kyse
liny kyanovodíkové. Badání v té příčině postupovalo cestou nejsprávnější, od 
věci nejsložitější k jednodušší a objevilo v kyanu základ netoliko modři Ber
línské a drahného množství jiných sloučenin chemických, než i veledůležitý 
pokyn o soustavě, dle níž lze přehledně seřaditi sloučeniny úsťrojné.

Kyan  skládá se z hlavních součástek naší potravy, z uhlíku a dusíku, 
dle vzorce CN. Pálíme-li kyanid rtuťnatý, vylučuje se rtuť a kyan. Tento má 
podobu plynu bezbarvého zápachu silného a pronikavého, velmi jedovatého, 
kterýž hoří zapálen krásným plamenem fijalovým. Draslík spaluje se v něm 
světlem červeným na kyanid draselnatý, jehož lze nabyti též ze žíravého louhu 
draselnatého a kyanovodíku nebo kyanu. Zvláštní jméno kyan připomíná nám 
jména prvků a tím i nejpamátnější vlastnost kyanu, že totiž vede sobě v mno
hých příčinách úplně jako prvky, zejména jako chlór nebo bróm. Jako tyto 
prvky dává kyan s vodíkem kyselinu a s kovy kyanidy, úplně podobné chlo
ridům kovovým. Zoveme jej teda radikálem složeným a dáváme mu též znak 
Cy. Sloučenin podobných, majících do jisté míry vlastnosti prvku, objeven 
později drahný počet, zvláště ve sloučeninách ústrojných. Bud podobají se 
kyanu nebo mají povahu kovů a dávají jako prvky všem sloučeninám, v nichž 
nacházejí se, některé společné vlastnosti.

Kyanidy kovové jsou velice zajímavý tím, že kyanidy nerozpustné rozpou
štějí se v roztocích kyanidů rozpustných a poskytují takto sloučeniny podvojné. 
Myslí se, že kyan s kovy některými (železem, kobaltem, platinou) sestupuje 
se ve zvláštní složené radikály kovokyan způsobu téhož jako kyan sám. 
Zejména železo dává s kyanem dvojí takové sloučeniny, v nichž myslíme sobě 
radikály ferrokyan  (FeCy6) a ferrikyan  (Fe2Cy12). Na podporu mínění toho 
uvádí se, že kyanidy kovové jsou kruté jedy, ježto podvojné kyanidy železa, 
v nichž nelze se tohoto dopátrati obyčejnými prostředky, postrádají vlastností 
jedovatých na prosto. Žlutá sůl krevná, hranící z louhu krevného, jest pak 
ferrokyanidem draselnatým  (K4FeCy6) a veškeré sraženiny, kteréž zplozuje 
roztok její v solích kovových, jsou ferro, modř Berlínská jest ferro
kyanidem železitým — Fe4 (FeCy6)3.

Kyan netvoří se, pálíme-li toliko sloučeniny uhlíku a dusíku, nebo snad 
se tu rozkládá hned opět, jakmile však jsou přítomny žíraviny, slučuje se 
s kovy těchto a nabývá tím stálosti. Pálíme-li kamenné uhlí v uzavřených 
nádobách, jakož děje se v plynárnách, tvoří se také malý podíl kyanu a na
bývá stálosti čpavkem spolu zplozeným, s nímž dává kyanid ammonatý, jehož 
zbavuje se svítiplyn potomným čistěním. Jde-li však o přípravu kyanu, pojí 
se vždy s draslíkem, a tak se děje též při výrobě ferrokyanidu draselnatého.

Výroba žluté soli krevné vymáhá tudíž následujících surovin: 1. ústroj
nin dusičnatých, 2. sloučenin draselnatých, nejlépe salajky, a 3. železa pou
hého nebo s kyslíkem sloučeného. Suroviny prvého způsobu jsou nad míru 
rozmanité, neboť náležejí sem mimo krev též rozličné odpadky rohů, paznehtů, 
chlupů, vlny, kůže a masa, hadry vlněné a hedvábné, staré střevíce, sušené 
ryby, sušení chrousti nebo myši polní, nýbrž i houby docházejí tu někdy uží
vání pro své bohatství dusíkem. Však nechť jsou tyto suroviny povahy jaké-
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koli, přivádějí se přec působením horka do podoby stejné. Stává se z nich 
totiž dírkovaté, houbovité uhlí zvířecí, jež rozeznává se od uhlí dřevěného 
tím, že drží 3— 51 '2 °/0 dusíku v sobě, pročež slově též uhlím,
Poskytuje nejvíc soli krevné, ač lze ho u výrobě této též pohřešiti.

Většinou počínají továrny práci výrobou uhlí dusičnatého. Sušená krev 
pálí se v železné křivuli, při čemž vychází z ní mnoho těkavých slouče
nin, zvláště uhličitanu ammonatého, jež sbírají se v jimadlech a přivádějí se 
k užitku, čímž zapravuje se nemalý podíl nákladu výrobného. Uhlí míchá se 
pak se salajkou k následující práci. V jiných závodech míchají však přímo 
10 č. sušené krve s 1 č. salajky obecné a 1 %  pilin železných a přestávají 
pak na jediném pálení as po 8 hodin. Přísadu železa opomíjejí některé to
várny; železa nelze totiž nikterak pohřešiti u výrobě krevné soli, ale směs 
roztápí se vždy v nádobách železných, jež podlé potřeby poskytují železa do 
směsi. Pracuje-li se bez železa, může se v železné nádobě směs lOOkrát 
roztápěti, ježto za přísady železa vydrží na 400krát. Přísadou železa do směsi 
ušetří se teda toliko nádoby železné, ale k vlastnímu pochodu možná ji 
opominouti.

Ve prodajné salajce nachází se vždy síran draselnatý, kterýž obrací se 
uhlím za horka v sirník draselnatý. Přimíšenina tato není v tomto případě 
znečištěním salajky, než prospívá pochodu právě tak jako síra obsažená ve 
surovinách zvířecích, zvláště v rohovině.

Směs rozpaluje se konečně až do prudkého žáru a míchá se častěji, 
aniž by měl však vzduch přístupu. Vzduchem okysličila by se rozpálená směs 
částečně a stal by se z kyanidu kyanatan draselnatý. Pálení děje se obyčejně 
v železných kotlích zazděných do nístěje peci plamenné a dává se do nich 
na počátku salajka a když byla se roztopila, přičiňuje se uhlí zvířecí. Směs tu 
silně zakypí a vyrážejí z ni plyny a plameny, pročež přidává se uhlí po část
kách. Pálí a míchá se pak dále, při čemž směs silně nadmutá klesá zas a 
řidne na konec. Když se kmitá po ní již jen málo plaménků, vybírá se do 
železných mís a hladí se v nich.

Chemická práce, kteráž vykonala se tu pomocí ohně, jest povahy dosti 
složité. Ve surovinách jest obsažen uhličitan a síran draselnatý, uhel dusič- 
natý a železo. Soli nejdříve jmenované postupují kyslík svůj uhlíku, ježto 
prchá kysličník uhelnatý, a zůstavují draslík a sirník draselnatý. Ostatní uhlík 
a dusík těl zvířecích slučují se v kyan, majíce tu draslík, s nímž může se 
kyan hned sloučiti na kyanid draselnatý. Sirník draselnatý mění se železem 
v sirník železnatý a i tento druhý podíl draslíku přibírá sobě kyan. Není 
tedy v roztopené směsi již hotové soli krevné, jakož myslívalo se, než toliko 
kyanid draselnatý a trocha sirníku železnatého. Mimo to bývá v ní také ještě 
nadbytek uhlí a vždy také značný podíl nezměněné salajky.

Směs roztopená a vychladlá roztlouká se na drobno a polévá se vodou 
vřelou, tak dlouho, pokud rozpouští se ještě něco z ní. Roztok, řečený lou
hem krevným, procezuje se a zůstavuje sedlinu z uhlí, železa, součástek po
pele atd. Uhlí krevné odbarvuje výtečně kapaliny a béře se též do nové směsi. 
Louh krevný nečistě žlutý zůstavuje se v mělkých kbelících na vzduchu, po
kud ještě dává s roztokem soli olovnaté sraženinu černou, načež zaváří se 
v mělkých pánvích železných do houšťky 32° Bauméova hustoměru, při níž 
vyhraňuje se. Vlévá se ještě horký do nádob ke hranění a vylučuje tu chlad
nutím dosti nečistou sůl surovou. Matečný louh s této slitý zaváří se dále 
do 70° a dává sůlmazavou, ještě nečistší louh po této pak zaváří se do sucha 
a zůstavuje nečistý uhličitan draselnatý, kterýž béře se; smíšen s váhy 
čerstvé salajky ku práci nové. Čím déle trvá práce a převádí se uhličitan 
draselnatý z výroby jedné do druhé, tím více hromadí se v něm nečistoty, 
pročež vylučuje se po nějaké době z výroby a nahrazuje se docela, salajkou 
čerstvou. Při pracích dalších jde o přípravu výrobků čistých. Rozpustí-li se
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sůl mazavá ve trošce vody vřelé, načež čistí se a vyhraňuje se, poskytuje 
sůl rovnající se téměř úplně soli poprvé vyhraněné. Míchají se tudíž obyčejně 
obě soli, rozpouštějí se opět ve vodě vřelé, zůstaví se v klidu k vyloučení 
nečistot nebo procezují se, louh zahřívá se opět a chladí se pak ve velikých 
nádobách co možná zvolna, aby se nabylo hráni velikých. K témuž účelu za
věšují se do nádob ku hranění provázky mající na konci krystalek. Po 10— 12 
dnech jsou stěny nádoby pokryty krásně žlutou korou krystalovou a z malých 
krystalků na provázcích staly se nezřídka hráně ohromné, jaké bývají parád
ními kousky na výstavách průmyslových.

Jak tu vlastně vznikla sůl, kteréž nebylo ve žhavé směsici? V této byl 
kyanid draselnatý a sirník železnatý, jež působí v sebe za přítomnosti vody. 
Železo sestupuje se s kyanem a draslíkem na ferrokyanid draselnatý č. žlutou 
sůl krevnou, ježto přidává se síra ku podílu draslíku a tvoří sirník drasel
natý, zůstávající pro svou snadnou rozpustnost v matečném louhu. Tím na
značili jsme ovšem jen hlavní rysy chemických pochodů při dobývání žluté 
soli krevné, neboť vyskytují se při tom i jiné zplodiny, jakž objasnil zejména 
krajan náš Karel Preiss, professor při české polytechnice v Praze, zanášející
se již po delší Čas zkoumáním technické výroby této soli.*)

Věcí touto zaměstnávalo se v novější době mnoho vynikajících učencův 
i průmyslníků a usilovalo se zejména o to, aby se nahradil vylíčený způsob 
původný, vymáhající množství surovin zvířecích, některým jiným výhodnějším. 
Lze totiž uhlíku a dusíku použiti též ve způsobách jiných, aby se došlo ke 
žluté soli krevné. Dusíku možno dáti čpavkem nebo solemi ammonatými a 
jest ho nevyčerpatelné množství ve vzduchu, pročež obrátila se pozornost 
i k tomuto. Zjistilo se totiž četnými zkouškami, že salajka, jež míchá se 
dokonale s uhlím a rozpaluje se do běla, mění se žhavým proudem dusíku 
zúplna v kyanid draselnatý, z něhož pak nabývá se železem nebo sloučeni
nami jeho dále ferrokyanidu draselnatého. Myšlénku tuto provedli 1842 v G-re- 
nelle u Paříže Possoz a Poissiere a založili po té závod téhož druhu v Anglii 
u Newcastle-u, ale nebyli s to, aby pracovali tak lacině jako ostatní to
várny po způsobu starém, pročež nedodělali se úspěchu valného.

Při výrobě svítiplynu obrací se čásť dusíku v kamenném uhlí obsaže
ného na kyanid ammonatý, pročež jest ve směsi Lamingové, kterouž čistívá 
se svítiplyn, též obsažena modř Berlínská a vyrábí se sůl krevná někdy též 
z oné směsi.

I jiným způsobem nabývá se krevné soli z uhlí kamenného. Zjištěno 
již dávno, že surová soda způsobem Leblancovým (st. 403 tohoto dílu) při

*) Z b ad án í P r e is so v ý c h  vych áze j í  n á s le d u j íc í  p ok yn y  p rak tické .  N e jv íc e  k yan u  
v z n ik á  v t e p lo tě  v y šš i  a j e s t - l i  ro z to p e n á  sa la jk a  řídká. K y s l ík  vzd u ch ový  sm í s e  j e n  to u  
m ěrou  přiváděti,  aby  p o d n ěcova l pru dk ý  oh eň . N ejv ý h o d n ě jš í  j s o u  ú str o jn in y  zv ířec í  šuché 
(vysu šen é  v su šárn ách  k ou řem  z o h n ě  v ych ázej íc ím ),  neboť sn ižu je  s e  j im i m én ě  t e p lo ta  
r o z to p e n é  sa la jk y .  S íran y  v sa la jce  o b sa ž e n é  j s o u  n a  u jm u  p och odu , n e  n a  p r o sp ě c h ,  ja k ž  
m y slíva lo  se .  P o k u d  to t iž  n e jso u  j e š t ě  ro z lo ž en y ,  p ř ic h á z í  d u s ík  ú stro jn in  na zm ar a  tep rv ,  
k d yž  byl ú č in k em  j ich  v zn ik l  sirn ík  d rase ln a tý ,  n ero z k lá d á  se  v íce  v zn ik a jíc í  k y a n id  dra
se ln a tý .  S irn ík  d ra se ln a tý  p a k  p oru šu je  z n a čn ě  ž e le z n é  n ád ob y ,  p rop ocu je  s e  žh avým i  
stěn am i a zp ů so b u je  tím  ztrátu  sa lajky . P ra c u je - l i  se  v p la m e n n é  peci ,  zvyšu jí  se  z trá ty  
j e š t ě  t ím , že  s ir n ík  d ra se ln a tý  těk á  snadno (nachází se  p ak  v saz ích  h o jn ě  s íran  d r a s e l 
natý).  K o n e č n ě  m á s irn ík  d rase ln a tý  ú čin ek  pyroforu  (str. 641.)  a  zp ů so b u je  ve ch lad n ou cí  
sm ěs i  řeřavění,  j ím ž sp a lu je  se  kyan id  d rase lnatý .  Proti tom u prosp ívá , ro z t lo u k á -l i  s e  
sm ěs  teprv ú p ln ě  vych lad lá .  Z á lež í  tud íž  v e l ic e  na tom, aby se  vy lo u č i la  s íra  z m atečn éh o  
lou h u ,  k terý ž  navracuje se  do ob ěh u  výroby. N avrh uje  se ,  aby se  p ou ž íva lo  sa la jk y  co n e j - 
č is tš í  a  by se  přič iňoval při rozp ou štěn í u h lič itan  že lezn a tý ,  př ip ravený  z  ch lór idu  že le z n a té h o  
a vápna. T ím  vzn ik á  p ak  ferrokyanid  d rase ln a tý ,  j e h o ž  n abývá se  ovšem  n ejrych le ji  s ir n í 
k em  ž e le z n a tý m  roz top en in y . M á-li se  v ša k  k y a n  úplně prom ěn iti  ve ferrok yanid , j e s t  
třeba  lo u h ů  v e l ice  rozřed ěn ých  (nejlépe do h u sto ty  1*05); v lo u z ích  s i ln ě jš ích  j e s t  p ře 
m ěn a  n ed ok on a lá  a z ů s tá v á  kyanid  d ra se ln a tý  n ezm ěn ěn ,  byť i b y l  n ad b ytek  s irn ík u  
ž e le zn a té h o .



pravená drží v sobě hojně sloučeniny kyanu, jež zůstávají v červených lou
zích matečných a byvše okysličeny salnytrem chilským vylučují tuhu. Ferro- 
kyanid sodnatý rozpouští se však příliš snadno a nabývá se ho málo ochla
zením louhu. Připravuje-li se dle téhož způsobu salajka nerostná (str. 395.), 
vzniká ferrokyanid draselnatý méně snadno rozpustný, jehož nabývá se ochla
zením roztoku (ku př. u Andrae a Griineberga ve Štětině). Též uhlí, jehož 
nabývá se zavařením výpalků po dobývání líhu z melasy řepové a z něhož 
vyrábí se dále salajka (st. 394), drží v sobě hojně kyanid draselnatý (ze 
čpavku melassy a dusíku kvasnic), jehož používají někteří továrníci. Havrez 
navrhuje, aby se použilo za surovinu dusičnatou potu z vlny ovčí, kterýž 
drží v sobě salajku. Ze všech těchto návrhův a oprav není ovšem ještě pa
trného užitku znamenati.

Žlutá sůl krevná vyhraňuje se v krásných průzračných deskách soustavy 
čtverečné, jež štípají se snadno v měkké a ohebné lístky. Rozpouští se ve 
4 č. vody studené a asi v rovné váze vody vřelé. Má chuť hořkou a nepří
jemnou, ale postrádá účinků jedovatých. Na vzduchu nemění se, ale pozbývá 
teplotou 100° své krystalové vody (drží jí 123/4 °/0 čili 3 molekuly). Roztok 
vyznačuje se zvláštností, že nelze v něm železa vypátrati zkoumadly obec
nými, jakýmiž jsou žíraviny, sirovodík a sírníky kovů žíravin, odvar duběn- 
kový atd. Avšak roztok tento poráží se většinou solí kovů těžkých a slouče
niny nové srážející se vyznačují se barvami, jež spravují se kovem, jehož 
soli používáme. Jest tudíž žlutá sůl krevná důležitým zkoumadlem, jehož 
chemikové po návodu Marggraffově užívají zhusta k rozeznávání kovů. Sraže
nina jím způsobená jest bílá v roztocích solí cinečnatých, cínatých, olovnatých, 
rtuťnatých, manganatých, stříbrnatých a zlatových, žlutá  v roztocích solí vis- 
mutových, purpurově hnědá v roztocích solí měfínatýcli, zelená v roztocích 
nikelnatých a kobaltnatých, tmavomodrá v roztocích železitých a bílá, vzduchem 
modrající v roztocích železnatých. Veškeré tyto sraženiny jsou ,
v nichž jest za draslík kov jiný.

Výrobou modři anilínové umenšila se novějšího času značně výroba soli 
krevné, ale nepřestala a nepřestane, neboť nabýváme ze soli této všech ostat
ních sloučenin kyanu. I  kyanid draselnatý, jehož potřebuje se nyní hojně ve 
fotografii a ke galvanickému pozlacování a postříbřování, připravuje se z ho
tové soli krevné, ač jest surovinou, z níž jí nabýváme a ač jest hlavní sou
částkou roztopeniny. Mimo to zocelují se jí povrchně předměty železné, dává 
se do bílého prachu střelného (st. 474) a někdy též do sirek. Tolikéž užívá 
se jí ku přípravě přejedovaté kyseliny kyanovodíkové svrchu jmenované. P ře 
kapuje se ku konci tomu vodnatý roztok soli s kyselinou sírovou, kteráž slu
čuje se s železem a draslíkem, ježto vznikající spolu kyanovodík mění se 
v páry, zhušťuje se v trubici skleněné stále obklopené vodou studenou (v chla
diči Liebigově) a sbírá se v jimadle, do něhož dáno tolik vody, že pokrývá 
otvor trubky chladiče. Práce tato vymáhá pro náramnou jedovatost kyanovo
díku největší opatrnosti. Kyanovodík "bezvodný jest kapalina bezbarevná, velmi 
řídká, vařící se již teplotou 26°. Vyznačuje se pronikavým omamujícím zápa
chem hořkými mandlemi a chutí chladivou a po té palčivou. Neznáme téměř 
jedu nad něj krutějšího, působí stejně zhoubně v ústech i v krvi ran, ano 
i páry jeho otravují nebo aspoň omamují. Strašným jedem tímto zahynul 
i slavný zkoumatel jeho Scheele. Chemik Scharinger, jemuž kápla trocha 
kyanovodíku na holou ruku, zemřel ve dvou hodinách. Služka jiného chemika 
vypila skleničku kořalky nasycené kyanovodíkem, majíc ji za třešůovku a skle
sla ve dvou minutách mrtvá, jako by ji mrtvice byla ranila. Během r. 1828 
sedm padoucníků v Bicétru blíž Paříže skonalo za 1/2— 3/4 hodiny, když byli 
požili po 20 kapkách slabé kyseliny kyanovodíkové. R. 1878 kupec Londýn
ský Deffel vylil nedopatřením slabou kyselinu na rukáv oděvu svého a přišlo 
mu několik kapek do obličeje — za málo okamžiku bylo po něm veta.

Ž lutá  sůl krevná. 679



680 j“Barviva a příprava jich .

Nesmírnou zhoubností jedu tohoto vysvětlují se nám poněkud zprávy 
o podivuhodné prudkosti jedů připravených gallskou stařenou kte
ráž byla společnicí zločinů Neronových. Toffana, zlopověstná travička neapol- 
ská, krájela nožem, jehož želízko bylo po jedné straně napuštěno jedem, 
ovoce, jehož půlkou zahubila oběť svou, ježto snědla bezpečně polovici dru
hou. I tu lze se domýšleti přítomnosti kyanovodíku. Jedu tak prudkému nelze 
snadno se opříti a neznáme dosud spolehlivého protijedu. Schvaluje se sice, 
aby se dýchal chlór se vzduchem pomíšený, nebo čpavek, nebo užívá se 
směsi ze síranu železnatého a železitého se sodou, ale prostředků těch nutno 
užiti okamžité, jakmile vešel jed do těla.

S jedem tímto můžeme se setkati, kde bychom se toho nikdy nenadáli. 
Mnohé části rostlinné, jako květy broskvoně, trnky a jeřábu, listy broskvoně, 
střemchy obecné a střemchy bobkové, jádra hořkých mandlí, broskví, meru
něk, třešní, švestek a kdoulí a některé kůry drží v sobě zvláštní sloučeninu 
amygdalin  (mandlovinu), z níž tvoří se kyanovodík kvašením. Jest tudíž kyano
vodík též součástkou slivovice, třešňovice, některých likérů (zaderského ma- 
raschina), syrové silice hořkomandlové, vody, kteráž překapovala se s listy 
střemchy bobkové a t. d. Není pak divu, že rolník z Ancenisu, chtěje zapu- 
diti zimnici odvarem čerstvých listů broskvových, otrávil se a že zemřelo ná
hle děcko v Arelatě, poživší jader ze dvou meruněk. Tvrdí se, že kněží égypt- 
ští znali tuto nebezpečnou sloučeninu a pokutovali jí zasvěcence, kteří vyzra
dili tajnosti umění svatého. Připravovali si jí tuším překapujíce s vodou květy 
a jádra broskvová a jest zjištěno, že užívalo se květů a listů broskvových 
při tajemných obřadech umění svatého. I hořké vody, jimiž po zvyku židov
ském a egyptském otravovali cizoložnice, aniž by zůstalo známky na mrtvole, 
měly as touž podstatu.

Přese vše nebezpečí, jež způsobuje prostředek tak prudký, dochází kyano
vodík přec užívání v lékařství, zejména v chorobách prsních a vůbec tako
vých, kde citlivost jest zvýšena způsobem škodlivým, a koná služby dobré. 
Náklonnost lékařů, aby nejkrutějších jedů užívali k léčení, jest zajisté pa
mátná a tolikéž výsledek, s nímž potkávají se téměř vždy pokusy tak od- 
vážlivé.

Přistoupí-li však k jedovatému kyanovodíku železo, pozbývá rázem veš
keré své krutosti. Stává se tou cestou z onoho (H4FeCy6)
jehož nabýváme z roztoku ferrokyanidu draselnatého silnou kyselinou solnou 
a étherem ve hřáních bezbarvých (kyselina solná osvojuje si tu draslík soli 
krevné a ostatní prvky poskytují kyselinu ferrokyanovodíkovou v étheru ne
rozpustnou). Sloučenina tato má chuť silně kyselou a jeví vůbec ráz kyseliny, 
se zásadami pak dává rozličné ferrokyanidy, se solemi železitými modř Ber
línskou. Za vlhka a jmenovitě za tepla mění se rychle v modř Berlínskou a 
pouští kyanovodík, postačuje teda neveliké zvýšení teploty, aby se stal ze 
sloučeniny úplně neškodné jed nejkrutější. Smočí-li se tkaniny do roztoku 
jejího, modrají tudíž na vzduchu trvanlivě. Tkaniny potiskují se směsicí ze 
žluté soli krevné, kyseliny sírové a kamence (nebo kyseliny šťovíkové a vinné) 
a zůstavují se na vzduchu nebo paří se vodními parami. Přičiní-li se k jme
novaným sloučeninám ještě sůl cínová, dostane se modř zvláště temná a krásná 
(Bleu de France). Ještě tmavějších a bohatších barev nabývá se, užívá-li se 
na místě žluté soli krevné tak řečené červené soli krevné, o níž připojujeme 
tudíž stručnou zprávu. Odejmeme-li žluté soli krevné čtvrtinu draslíku v ní 
obsaženého, nabýváme z ní červené soli krevné (K6Fe2Cyl2), kteráž slově též 
ferrikyanidem draselnatým. či po vynálezci solí G-melinovou. Přeměna tato 
uskuteční se, pouští-li se chlór do vřelého silného roztoku žluté soli, jenž 
nachází se v sudě o svou osu se otáčejícím; barva roztoku mění se do temně 
žluté, hnědé a konečně hnědozelené, až nedává více sraženiny v solích žele- 
zitých, kdež působení chlóru jest dokonáno. Chlórem ubírá se tu žluté soli
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draslík a vzniká chlorid draselnatý, ježto pořádají se ostatní součásti jiným 
způsobem v sůl červenou. Roztok odkuřuje se rychle a když se byla přičinila 
trocha žíravého louhu, vyrůstá z něho červená sůl krevná ve hřáních. Někdy 
prodává se též roztok původný, poněvadž není chlorid draselnatý na ujmu 
účinku červené soli krevné. Přeměna provozuje se také tím způsobem, že roze- 
stírá se prášek soli žluté tenkými vrstvami v komorách, do nichž pouští se 
chlór. Nabývá se pak prásku modřivého (Blaupulver), v němž jest tolikéž chlo
rid draselnatý. Konečně lze též použiti brómu nebo kyseliny dusičné k výrobě 
červené soli krevné.

Děje-li se hranění opatrně, nabývá se velikých hranolů jednoklonných 
barvy krásně rubínové, lesku silného; obyčejně hraní však v nezřetelných 
tvarech bradavičnatých. Nemá v sobě vody, nemění se vzduchem, nezapáchá, 
má chuť as jako mýdlo, jest úplně nejedovata. Ye vodě rozpouští se snadno 
barvou hnědozelenou, v silných vrstvách téměř černou a roztok tento dává 
v roztocích solí kovů těžkých řadu barevných sraženin, jež jsou ferrikyanidy 
oněch kovů, mající za draslík přiměřené množství kovu jiného, a různí se 
barvou od ferrokyanidů týchž kovů. Zvláště jest památno, že červenou solí ne
vzniká sraženiny v solích železitých (roztoky hnědnou jen temně), že však v solích 
železnatých dává hnfed sedlinu tmavomodrou. Z červené soli nabýváme zas 
žluté teplotou levnou, sirovodíkem, některými kovy (železem, mědí, olovem, 
rtutí, stříbrem). Mícháme-li ji se žíravým louhem draselnatým a zahříváme-li 
do 100°, obrací sé tolikéž v sůl žlutou a pouští kyslík, čehož užívá se v to
várnách na kartouny, aby se zrušila barva indychu, kočenily a laků barevných 
a nabylo se bílých vzorců na tkaninách barevných.

Předeslavše tyto nutné zprávy o sloučeninách, z nichž nabýváme modři 
Berlínské, přistupujeme nyní k výrobě této prospěšné barvy.

Podstatou svou jest ferrokyanid železitý Fe4(FeCy6)3 a tvoří se úplně 
čistá, mícháme-li roztoky chloridu (síranu nebo dusičnanu) železitého se žlutou 
solí krevnou. I v roztocích velice rozředěných objevuje se pak beztvárná sra
ženina krásně modrá, nerozpustná ve vodě, líhu a kyselinách rozředěných (jen 
kyselinou šťovíkovou rozpouští se v modrý inkoust). Žíravinami odbarvuje se 
zúplna, vzniká totiž ferrokyanid draselnatý a vylučuje se hnědá sedlina hy
drátu železitého. Suší-li se na vzduchu, má slabý lesk a rozpadává se snadno 
ve vodě, suší-li se však teplotou 60—70° C., nabývá lesku měděného jak indych 
a lomu lasturnatého a tvrdne, ale roztírá se nesnadno ve vodě. Přísadami, 
jimiž rozmnožuje se váha barvy, pozbývá lesku na mnoze, lomu lasturného 
pak úplně.

V továrnách vyrábí se nyní hlavně trojím způsobem a jeví dle toho též 
podstatné rozdíly.

Obyčejná modř Pařížská připravuje se žlutou solí krevnou z obyčejné 
skalice zelené. Rospouští se 40 kgr. skalice zelené v desítinásobném množství 
vody a sráží se zvolna, ježto míchá se neustále, roztokem 50 kgr. žluté soli 
krevné v 500 litrech vody. Oba roztoky jsou studené a směs stojí 3— 7 dní. 
Po té spouští se matečný louh a polotuhá sedlina zahřívá se v měděném kotli 
po několik minut do varu, načež okysličuje se. Touto prací nabývá sedlina 
prvé bílá pěkné barvy modré, pročež ona slově krášlením (avivage). Sedlina 
okysličuje se kyselinou dusičnou a sírovou, nebo chloridem železitým, nebo 
tak řečeným mořidlem, jež připravuje se ze síranu železnatého, kyseliny solné 
a dusičné. I při této práci míchá se stále a jakmile jest barva temně modrá, 
přidává se okysličovadlo jen pomalu a opatrně. Jakmile jsou dvě ukázky po 
sobě vyňaté stejně modry a po usušení stejného lesku, ustává se v práci. Po 
24 hodinách spouští se louh a barva vypírá se vodou, pokud nabývá tato ještě 
působení kyselého. Po té cedí se, lisuje se a krájí se na tyčinky, jež suší se, 
nebo rozemílá se sušená barva na jemný prášek, nebo prodává se hned v po-
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době tuhého těsta. Zřídka okysličuje se sedlina dvojchrómanein draselnatým 
a kyselinou sírovou, nebo lučavkou královskou.

V Anglii vyrábějí modř Pruskou č. égyptskou hlavně z vedlejších výrobků 
a odpadků plynáren. Směsi, jimiž čistil se svítiplyn, drží v sobě totiž i slou
čeniny kyanu. Rozkládají se hašeným vápnem a rozpouští se z nich ferrokya- 
nid vápenatý, kterýž převádí se salajkou ve žlutou sůl krevnou. Ze slabších 
louhů vylučuje se solí železitou přímo modř. Nebo též vypírá se kysličník 
železitý, nezpůsobilý k dalšímu čistění svítiplynu, vodou a po té se zavlažuje 
s uhličitanem vápenatým nebo hořečnatým. Ze směsi rozpouští se vodou 
ferrokyanid vápenatý nebo hořečnatý, jež zobojetňují se kyselinou a míchají 
se se solí železnatou (chloridem železnatým, jehož nabývá se, rozpouštějí-li 
se hobloviny železné v syrové kyselině solné). Sraženina stáním vyloučená 
vaří se a po té se okysličuje kyselinou solnou a chlórovým vápnem. Cvikem
poznává se, kdy jest barva dosti okysličena, neboť převádí se nadbytkem chlóru
v zeleň Berlínskou, ježto barva nedokysličená jest modrošedá a nelesklá. Ho
tová barva vypírá se a lisuje se. Prodává se v podobě tuhého těsta nebo 
krájí se na sloupky, jež suší se. Má slabší lesk a temnější barvu, spíše do 
černá se klonící (Francouzům slově: Bleu de Prusse reflét noir). Užívá se 
jí k natírání vozův a k barvení lesklé černé kůže. Způsobuje barvu pěkně 
modročernou, ježto nátěry obyčejnou modří Pařížskou mají odstín hnědočervený.

Též může se Berlínská modř strojiti z posledních louhův u vyrábění sa
lajky z výpalků melassových; i při výrobě salajky nerostné ze síranu drasel
natého, vápna a uhlí tvoří se ferrokyanid draselnatý, jehož lze užiti ku pří
pravě této modři.

Modř ocelová (bleu ďacier) či Miloriho (po pařížském továrníku Hardy- 
Milorim) srovnává se ve vlastnostech svých s obyčejnou modří Pařížskou, ale 
má barvu zcela jinou. Vyrábí se z horkých roztoků solí železnatých žlutou 
solí krevnou a sedlina okysličuje se chlórem. Modř tato má vždy barvu jas
nější, než obě předešlé, temné druhy mají skvělý nádech fijalový. Užívá se 
jí zvláště k míšeným barvám zeleným, jež odporučují se na místě jedovaté 
zeleni Svinibrodské *).

Z dusičnanu železitého nabývá se žlutou solí krevnou modři nejčistší a 
tak krásné, že jakostí výrobku nahrazuje se hojně vyšší náklad výrobný.

Sprostší druhy prodajné modři Berlínské jsou téměř vždy pomíšeny pří
sadami rozmnožujícími váhu barvy. Zhusta míchá se totiž ke skalici zelené 
kamenec a směs poráží se přímo surovým louhem krevným, v němž jest i uhli
čitan draselnatý, vylučující z kamence bílý hydrát hlinitý; čím více dává se 
kamence, tím ovšem barva bledší.

K témuž účelu míchá se do sprosté modři nerostné č. mineralné škrob, 
křída, sádra, síran barnatý, bílá hlína, běloba cinková atd. Zejména škrobu 
postrádá modř tato zřídka. Poznáváme jej v ní, vaříme-li ji s vodou a zůsta- 
víme-li směs, až osadí modř úplně. Kapalina bezbarvá modrá pak několika 
kapkami tinktury iódové. Přimíšeniny nerostné poznáváme, pálíme-li modř na 
vzduchu; spaluje se pak zapáchajíc nelibě a zůstavuje hojný zbytek červený, 
v němž poznávají se přimíšeniny snadno. Avšak dobrota barvy nespravuje se 
úplně objemem nebo vahou zbytku po pálení, neboť nebývají barvy nejlepší, 
z nichž nejméně zbytku. Z nejpřednějších modří bývá nezřídka mnohem více 
zbytku než z nejsprostších. Posuzují tudíž obchodníci barvivosť modři tím 
způsobem, že roztírají ji s olejem a bělobou; čím více běloby pak třeba, aby 
se způsobil určitý odstín barvy, tím bohatší byla barva původná. Takto lze 
zejména ustanoviti hodnotu rozličných druhů modři prodajné.

*) Srovn. č lá n e k  St. V orla  „o B e r l ín s k é  m od ř ia v III. č í s le  II. ročn íku  ListA chemi- 
chýchj j ež  zas lu h u jí  p ln é  p ozorn ost i  a p ř ízn ě  n ašeh o  č tenářstva .
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Modří Berlínskou barví se papíry a potiskují se čalouny, dále jest barvou 
vodovou a klihovou dobře kryjící. S barvami žlutými míchá se na zeleni míšené; 
zeleň hedvábná (Vert soie) jest směs z modři Berlínské a žluti chrómové, zeleň 
cinková pak směs z modři té a žluti cinkové. Rozsáhlého užívání dochází v bar
vířství hedvábí, vlny a bavlny. Tkaniny tyto namáčejí se prvé do roztoku 
soli železité a po té do roztoku soli krevné, čímž vzniká barva přímo ve tka
nině (bleu Raymond). Barva tato však bledne světlem slunečným a hnědne 
mýdlem, čímž rozeznává se snadno od indychu.

Yaří-li se olej lněný s modří Berlínskou, vyvinují se plyny, vylučuje 
se pryskyřice a olej hustne, ježto modř nedoznává proměny. Olej se sedliny 
slitý poskytuje černý lesklý lak na kůži (Blaulack).

Zahřívá-li se modř Berlínská v železné misce nad ohněm téměř až do 
žáru, rozsypává se a hnědne. Výrobek tento rozmělněný jest nejkrásnější 
malířskou barvou stínovou.

Modř, kteréž nabývá se, jak svrchu popsáno, ze soli železnaté červenou 
solí krevnou (nebo směsicí ze žluté soli krevné, chlórnatanu sodnatého a ky
seliny solné), slově též modří Turnbullovou a různí se zevnějškem, jakož i 
chemickým složením svým od modři Berlínské, neboť jest žele
znatý =  Fe3 (Fe2Cy12). Držíť

modř Berlínská Fe7 Cy18, 
modř Turnbullova Fe5Cy12.

Modř tato dává se žíravým louhem roztok draselnatého a
zůstavuje bělavý hydrát železnatý, kterýž mění se vzduchem rychle na hydrát 
železnato-železitý barvy černohnědé.

Barvy olověné připomínají se jak olovo samo již v nejdávnějších do
bách. Již Dioskorides, Theophrastus Cresius, Plinius a Vitruv zmiňují se 
o bělobě olověné (cerussa) a učí ji připravovati z olova octem, jakož děje se 
dosud; zvláště proslula běloba Rhodýzská. Dámy římské líčily se jí, též do
cházela užívání v lékařství. Pálením připravovali z ní barvu červenou, což 
objeveno náhodou, když zasáhl kdysi požár sudy s bělobou, toliko nenazývali 
jí miniem, ale pálenou bělobou. Nynější dobývání této červené barvy z bez
tvárného kysličníku olovnatého č. massikotu nebylo tehdáž známo a co po
pisuje Plinius jmenem minium, jest zřejmě rumělka. Arabové za časů Dža- 
farových znali mimo to cukr olověný (octan olovnatý) a žlutý kysličník olov
natý, užívajíce jich k týmž účelům, jako děje se podnes. Jméno minium pře
neslo se na umělé písaře, kteříž prováděli pestré obrázky na starých ruko
pisech, nazývali se totiž miniatory a malba v malém rozměru, drobnomalba, 
sluje malbou miniatumou. Ve středověku věděli již mnozí, že lze z olova 
v rozdílných poměrech nabyti prášků žlutých, červených či bílých, ale ne 
věděl nikdo vyložiti, co děje se tu vlastně s olovem a ještě v XVIII. věku 
převládalo mínění, že skládá se běloba z olova a octa. Když však byl ob
jeven kyslík, vykládaly se děje ony přesnadno. Slučujeť se olovo s kyslíkem 
na rozličné kysličníky, totiž na kysličník olovičnatý (Pb2O) kyslíkem nejchudší 
a obsažený v popeli olověném, kysličník olovnatý (PbO) vůbec klejtem řečený 
(str. 212.), jenž slově v jiné podobě též , kysličník olovičitý (Pb02),
důležitý při dělání sirek (str. 657.) a kysličník z obou těchto posledních slo
žený, kysličník olovnato-olovičitý čili minium (Pb30 4).

Kysličník olovnatý, kterýž nazývá se massikotem či Žlutí , odo
lal tak málo jako jiné barvy žluté přemocnému útoku žluti chrómové, kteráž 
opanovala pole toto úplně. Kysličník tento jest beztvárný a nabýváme ho, 
pálíme-li levnou teplotou dusičnan nebo uhličitan olovnatý, nebo pražíme-li 
čisté olovo v peci plamenné teplotou, kterouž neroztápí se ještě kysličník 
olovnatý. Pokračujeme-li v pražení, přijímá kysličník ještě více kyslíku ze
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vzduchu a červená pěkně, čímž stává se z něho minium  čili červeň Sa
turnova ( suřík).

Tato barva vyráběla se po dlouhý čas výhradně v Anglii z olova co možná 
nejčistšího. Toto praží se na nístěji peci plamenné teplotou, kterouž neroz- 
tápí se kysličník olovnatý, a kysličení podporuje se tím, Že míchá se rozto
pený kov ustavičně dlouhým hřeblem železným nebo zvláštním přístrojem 
míchacím. Kysličník takto připravený rozemílá se kameny mlýnskými, na 
něž teče voda, pouští se hustým sítem kovovým, aby se odloučily zbytky 
olova neokysličeného, a plaví se po té proudem vody, jímž odnáší se kyslič
ník a osazuje se zas v kádích. Nejtěžší částečky kovové padají nejdříve ke 
dnu a praží se později na novo. V kádích vylučuje se massikot tím jem
nější, čím více jsou vzdáleny ode mlýna. Výrobky tyto sbírají se každý zvlášť 
a toliko nejjemnějších prášků používá se k výrobě červeni, poněvadž jemnosť 
prášku napomáhá zvláště při vznikání oné.

Massikotem naplňují se mělké nádoby železné a staví se na noc do pla
menné peci, v níž vyrábí se massikot, aby se zužitkovalo horko v ní. Čásť inassi- 
kotu přibírá tu kyslík ze vzduchu a mění se v hnědý kysličník olovičitý, 
kterýž slučuje se s ostatním massikotem v kysličník červený. V Anglii roze- 
stírají massikot na nístěji peci a následujícího dne jest již červenožlutý. Jsou 
též peci miniové o dvou patrech a jediném topení. Y patru zpodním plamenem 
přímo zahřívaném do teploty nejvyšší obrací se olovo v massikot, jenž v patře 
vyšším, za mírnější teploty, okysličuje se dále. Jediným pálením nenabývá 
se nejpěknějšího minia. Pálí se tudíž výrobek týž kolikkrát, čímž nabývá se 
prášků barev rozdílných, tím krásnějších a bohatších kyslíkem, čím častěji 
pálily se. Rozeznává se minium z jednoho až osmi ohňů, v němž nalezeno 
červeného kysličníku 50 —74-8%, ostatek jest přimíšený nezměněný massikot.

Minium zvláště proslulé vyrábí se v Běláku ze slavného olova Bleiber- 
ského; drží v sobě 92°/0 kysličníku červeného a hodí se zvlášť k výrobě sirek.

Praží-li se běloba opatrně týmž způsobem co massikot, nabývá se minia 
poněkud světlejšího, jež slově m in iu m  oran žové  (červeň Pařížská). Ve vý
robku tomto jest vždy ještě zůstatek uhličitanu olovnatého, což asi příčinou 
značných rozdílů, jichž shledáno mezi výrobkem z massikotu a tímto. Mi
nium oranžové roztírá se mnohem lépe s klihem, nezchuchvalovití a netvrdne 
ve směsi té jako minium čisté, pročež hodí se nejlépe k výrobě čalounů pa
pírových. Minium oranžové po třikrát pálené drží v sobě 95-3°/0 kysličníku 
červeného a 4‘7% přimíšeného massikotu. Vyrábí se téměř výhradně v Clichy, 
Portillonu a Mureauxu; vyskytuje se též výrobek anglický, ale jest lehčí 
a bledší.

Že skutečně jest minium složeno z kysličníku olovnatého (65T°/0) a 
olovičitého (34 9%), vidíme zřejmě, když je polijeme rozředěnou kyselinou 
dusičnou. Vzniká tu dusičnan olovnatý, kterýž rozpouští se, a zbytkem na
chází se prášek barvy tmavohnědé, kysličník olovičitý.

Miniem barví se papíry a vosk pečetný, ale zřídka slouží za barvu vo
dovou a olejovou. Nejvíce spotřebuje se ho k výrobě skel olovnatých, jimž 
uděluje značnou tíži, snadnou roztopitelnosť, značnou lámavosť světla, doko
nalou průzračnost a snadnější vzdělávatelnósť (str. 561.). Též poskytuje gla
zuru na obecném zboží hrnčířském a smíšen s popelem cínovým email na 
fajanse. Konečně poskytuje s olejem a bělobou červený tmel, jehož užívá 
se ke spojování trub při pumpách a parostrojícb. Ale tmel tento jest na 
ujmu zdraví natěračův a způsobuje nezřídka koliku olověnou. Tmel Serba- 
tův, skládající se z 72 č. síranu olovnatého, 24 č. kysličníku manganičitého 
a 13 č. oleje lněného, nemá vlastností škodlivých a nabývá teplem (žhavým 
železem) okamžitě veliké tvrdosti.

Ještě důležitější barvy poskytuje kysličník olovnatý sloučiv se s někte
rými kyselinami. Nejkrásnější žlutou barvu má svrchu dotčený chróman olov-
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hatý, o němž pojednáme později při chrómu. Barva tato však hnědne 
olejem, pročež nedovedla z malby barvami olejovými vypuditi žluti Neapolské. 
Žluť tato jest objevena v Neapoli uprostřed století minulého a skládá se 
hlavně z antimóničnanu olovnatého. Připravuje se dle předpisů velmi roz
manitých, ale příprava záleží vždy v tom, že praží se antimon s olovem, 
kysličníkem nebo uhličitanem olovnatým. Poskytuje odstíny velmi bohaté a 
stálé, jimiž nápodobí se zlato. Míchá-li se s bělobou olověnou a trochou ru 
mělky, nabývá se barvy běložluté, přihnědlé (chamois). Podobná jest žluf 
antimónová či žluť nerostná nejlepší (jaune minéral surfin), kterouž objevil 

Měrimée. Skládá se z antimóničnanu olovnatého a ze zásaditého chlóridu 
olovnatého a vismutového, a připravuje se, když se roztápí směs z 16 č. 
klejtu, 1 č. salmiaku a 1/8 č. antimóničnanu vismutového. Sloučeniny této 
pak nabývá se prvé, roztápí-li se 30 č. vismutu s 240 č. sirníku antimono
vého a 640 č. salnytru; směs roztopená hází se do vody studené a vypírá se 
jí tak dlouho, až nedává jí více chuti. Barvy této užívají zvláště malíři pro 
skvělosť a stálost její.

Jiné žluté barvy olověné (žluť nerostná, Kasselská, Turnérova) sestávají
ze zásaditého chlóridu olovnatého. Nabývá se jich, roztápí-li se klejt, minium
nebo běloba se solí kuchyňskou nebo salmiakem. Směs polosklovitá dává 
prášek bledě žlutý až bnědožlutý, kterýmž natírají se zvláště dekorace a 
kočáry.

Běloba olověná. Nerozpustné soli olovnaté, kteréž hodí se jediné za 
barvy, jsou vesměs bílé, pokud nemají kyseliny barevné. Nemožno však všech 
k barvení užívati, poněvadž nemají k tomu způsobilosti praktické, aby natí
raly se dobře a kryly náležitě, totiž činily povlaku úplně neprůzračnou. Takž 
hned hydrát olovnatý (ILPbO.,), kterýž vylučuje se ze solí olovnatých čpav
kem, má barvu bílou, ale jest poněkud rozpustný ve vodě, jako též chlorid
olovnatý, a nehodí se za barvu natěrači. Avšak zásaditý chlorid ,

jejž můžeme za sloučeninu z obou sloučenin svrchu jmenovaných pokládati 
(PbCl2 +  H2Pb02), odporučuje se již za barvu natěrači a slově bělobou 
tinsonovou. Běloba vlastní, ode dávna známá a proslulá, jest zásaditým uhliči
tanem olovnatým.

Sloučeniny této lze nabyti cestami rozličnými. Mícháme-li roztok soli 
olovnaté, ku př. cukru olověného (octanu olovnatého), s roztokem uhličitanu, 
ku př. sody (uhličitanu sodnatého), vylučuje se sedlina zásaditého uhličitanu 
olovnatého a zůstává v roztoku sůl jiná, ve případě tomto octan sodnatý. 
Kdyby se pracovalo v továrnách způsobem tím, nebyl by výsledek žádoucí, 
neboť druhá sůl, výrobek vedlejší, nemá valné ceny. Upravila se tudíž pří
prava běloby tím způsobem, aby nevznikalo druhé soli. Rozeznáváme sice hol- 
landský, rakouský, francouzský a anglický způsob přípravy, přihlížíme-li však 
k podstatě dějů chemických, jimiž vznikají, znamenáme ji ve všech případech 
úplně stejnou. Vždy totiž působí ocet a kyselina uhličitá v olovo či kysličník olov
natý. Dotýká-li se olovo s octem a vzduchem, okysličuje se a vzniká octan 
olovnatý, kterýž rozkládá se hned kyselinou uhličitou, čímž uvolňuje se ky
selina a jme se týmž způsobem na novo v olovo působiti. Kyselina uhličitá 
jest povahou kyselin tak skrovně nadána, že obyčejně nerozkládá roztoky 
solí kovových, a také by nerozložila roztoku dusičnanu olovnatého, avšak ky
selina octová slučuje se s olovem v několika poměrech a známe vedlé pravi
delného octanu (cukru olověného) též zásaditý octan olovnatý (ocet olověný) 
ve vodě rozpustný a na tom záleží podstata pochodu chemického. Nasytí-li 
se totiž kyselina octová zúplna olovem, poskytujíc sůl pravidelnou, neukončil 
se pochod ještě, pokud tu nadbytek olova nebo kysličníku olovnatého. Vchází 
pak i další podíl olova do sloučeniny a právě tento další, přebývající podíl 
olova pouští kyselina octová ochotně kyselině uhličité, aby z něho byla bě
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Obr. 280.

loba. Po vyloučení této nacházíme teda pravidelný octan olovnatý, kterýž 
rozpouští opět olovo a dodává ho opět kyselině uhličité ku proměně v bě
lobu, což opakuje se střídavě do nekonečna, aniž by bylo třeba více kyseliny 
octové, než dalo se na počátku.

Nejstarší způsob dobývání běloby jest , podlé něhož pracuje
se dosud nejvíce, zvláště též v Anglii, Německu, v okolí Paříže a t. d Za 
novější doby zdokonalily se mechanické výkony při pochodu tomto tak značně, 
že průmysl druhdy v pravdě vražedný stal se úplně neškodným, nebo alespoň 
právě tak  bezpečným jako většina živností chemických.

K výrobě běloby béře se olovo co možná nejčistší, zejména prosté že
leza, jež roztápí se a lije se do kadlubů nebo na chlazené desky kamenné. 
Takto nabývá podoby drsných desk ztlouští několika millimetrů, nezřídka

však (nejvíce v Anglii) lije se též do podoby 
mříží, jakž patrno z obr. 281., čímž usnadňuje 
se průchod plynů důležitý při pochodu chemi
ckém. Desky olověné točí se v závitky P P  
(obr. 280.) a tyto staví se do polévaných hrnců 
z kameniny A, jež drží as po litru, na vý
stupky B, několik centimetrů nade dnem. Do 
každého hrnku dává se 1/4 litru octa vinného 
či pivného s trochou kvasnic (C). Mříže olo
věné kladou se toliko na vrch hrnků, jež pak 
jsou širší a nižší (obr. 281).

Hrnky takto připravené staví se do ve
likých beden dřevěných nebo do komor zdě
ných (zdélí 4 metrů, zšíří 4 metrů a zvýší 
6 metrů), jež budují se při sobě ve dvou řa 
dách po 6 — 8 komorách. Na obvod komor dává 
se vrstva hnoje potřebovaného a do prostřed 
klade se hnůj čerstvý ve výši 40 centimetrů. 
Do této prvé vrstvy staví se as 1200 hrnků, jež 
pokrývají se 4 deskami olověnými (obr. 280.), 
na tyto kladou se latě o 6—8 centimetrech 
tloušťky, mezi nimiž zůstávají čtverce as po
metru, a celá vrstva pokrývá se prkny. Na
prkna nasýpá se nová vrstva hnoje, do níž 
staví se druhá řada hrnků a týmž způsobem 
pokračuje se, až veškerá komora jest naplněna 
střídavými vrstvami hnoje a hrnků. Na vrch 
dává se pak ještě tlustší vrstva hnoje. 5—10 
hrnků jest naplněno toliko octem do 3/4 a roz
dělují se v komoře stejnoměrně (po 1—2 ve
středu a každém rohu). V některých závodech
užívají týmž způsobem potřebovaného třísla. 

Vrstev bývá 8—10, komora mívá 6—8000 hrnků a v nich 9 — 11.000 kilo- 
grammův olova.

V pařišti takovémto vyvinuje se hnitím ústrojnin teplo a kyselina uhli
čitá. Teplo dostupuje na počátku 90—100° a zůstává pak as v mezích 36—
60°. Jím vypařuje se ocet a voda z hrnků a páry obklopují desky olověné;
poněvadž i vzduch má do vnitř volný přístup, vzniká záhy na olově vrstva
zásaditého octanu olovnatého, kterýž rozkládá se kyselinou uhličitou, jakž 
naznačili jsme svrchu. Pokrývá pak desky běloba a pravidelný octan olov
natý, avšak tento mění se kysličníkem olovnatým nově vzniknuvším opět na 
zásaditý octan, kterýž zas rozkládá se kyselinou uhličitou stále se vyvinující.

Pochody tyto ustavičně se střídající trvají ve hnoji až 2 měsíce, v třísle

Obr. 281. Výroba béloby zpftsobem 
hollandským.
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pák as 3 měsíce. Záleží tu nejvíce na stejnoměrné teplotě, pročež mívají 
panště dvojnásobné stěny, aby se neochlazovala. Když se vybírá olovo z pa
nště, jest pokryto korou tvrdou a zašedivělou, jako by bylo napuchlo, avšak 
uvnitř zůstalo asi s % nezměněno. Běloba lupková dělí se od olova pozůstalého 
tlučením. Dříve navlhčovaly se rozvinuté desky vodou a tloukly se paličkami, 
čímž způsobilo se mnohu prachu dělníkům nad míru škodlivého. Lefebvre 
v Liliu zavedl k této práci stroj parou hnaný, nacházející se ve zvláštní bu
dově a zóplna uzavřený. Desky rozvinuté kladou se na tkaninu nekonečnou 
(na válcích se otáčející), kterouž odnášejí se mezi dva rýhované válce. Od
tud padají po nakloněných rovinách mezi další dva rýhované válce, jimiž slu- 
puje se běloba zúplna. Odlučování dokonává se ve válci nakloněném, usta
vičně se otáčejícím, kterýž má za stěnu síto kovové a podobá se stroji, jímž 
odděluje se květ sladový v pivovarech od sladu. Olovo nezměněné padá s niž
šího otvoru válce do nádrže, odkud vybírá se a lije se opět na desky, ježto 
běloba prochází otvory síta. Rozemílá se pak ještě ve zvláštním přístroji ně
kolika páry válců rýhovaných, zbavuje se na sítech zbytkův olova a padá do 
jámy, v níž míchá se s vodou. Na konec rozemílá se vlhká barva na osmi 
kamenech mlýnských a padá v podobě jemného těsta do kbelíků, jež dopra
vují se strojem do sušírny. Y této rozděluje se barva do pórovatých nádob 
hliněných tvaru kuželovitého, jež drží po 1V2 kilogrammu, a zůstavuje se 
v nich po 8—10 dní. Pozbývá tu teplým vzduchem vody, nabývá soudržnosti 
a smršťuje se. Na konec suší se v topené místnosti teplotou 60—80°. Hroudy 
barvy, jež nepopukaly horkem, obalují se papírem modrým a rozesílají se 
v soudcích. Hroudy rozbité rozemílají se na prášek, kterýž tlačí se do sudů 
lisem šroubovým. Hroudy běloby jsou kužele zkomolené, nahoře zakulacené, 
tvrdé, téměř kamenité a rozmělňují se velmi nesnadno, avšak odběratelé mají 
tvrdosť za známku pravosti a berou neradi barvu v podobě prášku. Nejpo
hodlnější podoby dodává se bělobě v závodech francouzských. Běloba míchá 
se totiž mezi mlýnskými kameny nebo ve válci, v němž pohybuje se přístroj 
míchací, s olejem. K bělobě s vodou rozemleté dává se 8—10% směsice ze 
%  oleje makového a 1/3 oleje lněného; olejem makovým vytlačuje se voda, 
jíž bývá ve 300 kgr. těsta bělobového do 60 kgr. Když jest olej náležitě pro
míchán s barvou, pouští se směs mezi válce a s těchto padá do soudků. 
Směs tato nedoznává v roce proměny, i později vysýchá toliko na vrchu. Při 
způsobu tomto, jehož užívá slavná továrna Bezangonova v Paříži *), obejde se 
továrník bez formování a vysýchání, jímž maří se tolik času, a odběratelům 
dostává se barvy v podobě přímo k natírání způsobilé, čímž jsou ušetřeni 
pracného a nezdravého roztírání barvy s olejem.

Způsob francouzský navrhl Thěnard r. 1801, kde nebylo ještě ve Francii 
továrny na bělobu, po prvé jest proveden 1809 vPontoise a v největších roz
měrech Roardem v Clichy. Způsobem tímto pracuje se za mokra mnohem 
pohodlněji a výhodněji. I tu působí kyselina uhličitá v zásaditý octan olov
natý ale rozpuštěný. V Clichy (obr. 282.) připravují si tuto sloučeninu přímo 
z klejtu a zředěné kyseliny octové, kteréž nabývají z melassy a dextrinu, 
v dřevěné kádi A  opatřené přístrojem míchacím B. Nabývá se tu rychle a 
beze zahřívání dosti silného roztoku, kterýž spouští se do nádrže z cínova
ného plechu měděného C, v níž osazuje všeliké přimíšeniny klejtu (olovo, 
železo, měd, části hlinité, nýbrž i 0-004—0-006 chloridu stříbrnatého). Čirý 
roztok zásaditého octanu olovnatého stéká s do kádě porážecí zhotovené 
z cínované mědi. Tato jest uzavřena víkem, jímž prochází 800 trubek gg as

*) -Továrna tato vyráběla r. 1840 500.000 kgr. běloby v hrudách nebo prášku a za 
městnávala 50 dělníků, r. 1866 pracovalo v ní jen 30 dělníků a vyrábělo se 1,300.000 kgr. 
běloby s olejem rozetřené (Céruse broyée á l’huile).
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do %  hloubky kapaliny, ježto ústí se nahoře do společné větší trubice / / ,  
kterouž přivádí se kyselina uhličitá. Tato vyráběla se druhdy spálením uhlí 
dřevěného, po návrhu Dumasově připravuje se nyní výhodněji z vápence. 
Do peci E2 metry vysoké nakládají se střídavé vrstvy kokův a vápence, 
potom uzavírá se nahoře neprodyšně. Trubicí postrannou jest spojena pec 
s Archimedovým šroubem F, kterýmž ssaje se kyselina uhličitá z peci a žene

se trubkami do roztoku. Po 12—14 ho
dinách jest rozklad dokonán a zásaditý 
octan olovnatý proměnil se úplně v pra
videlný octan. Po chvíli jest běloba na 
dně vyloučena a čirý roztok spouští se 
do nádrže p, odkud dopravuje se pum
pou q zpět do kádě kde nasycuje se 
čerstvým kysličníkem olovnatým a odkud 
prochází zas nádobami svrchu jmenova
nými, dávaje opět bělobu. Sedlina bě
loby stéká do nádrže o a vypírá se vo
dou (prvá voda přičiňuje se tolikéž do 
kádě A). Další práce konají se pak jako 
při bělobě hollandské.

Z koků nabývá se nezřídka nečisté 
kyseliny uhličité, držící v sobě sirovodík, 
jež poskytuje nažloutlou bělobu. Tato ky
selina uhličitá čistí se dle návodu Ozou- 
fova tím , že pohlcuje se sodou, čímž 
vzniká dvojuhličitan sodnatý, z něhož pak 
vylučuje se teplotou 100° kyselina uhli
čitá úplně čistá. Výborně hodí se ku 
přípravě běloby kyselina uhličitá prou
dící v sopečných krajinách ze země, zvlá
ště v někdejším pohoří sopečném Eifel 
blíž jezera Laachského (v Porýnsku). 
V Burgbrohlu jest pramen toho druhu, 
poskytující ve 24 hodinách as 95 krych
lových metrů kyseliny uhličité. Posta
vili nad ním věž, s níž padá roztok zá
saditého octanu olovnatého v podobě 
deště, stýkaje se s kyselinou uhličitou 
vzhůru proudící. Někdy používá se také 
kyseliny uhličité zplozené při výrobě piva 
a líhu.

Běloba francouzská má totéž složení 
jako hollandská, netrvalo-li působení ky
seliny uhličité příliš dlouho, čímž vylu
čuje se tuším i pravidelný uhličitan olov
natý méně kryjící. Na pohled jest krás
nější hollandské, ale nekryje tak dobře, 
čili jest jí mnohem více třeba k stejně 
neprůzračnému nátěru na dříví nebo zdi.

Příčinou tohoto rozdílu jest snad, že běloba francouzská vzniká z roztoku
v obecné teplotě a jest krystalovitá, ježto běloba hollandská vzniká za sucha, ve 
vyšší teplotě a jest beztvárná. Skutečně připravil Pallu z horkého a silného 
roztoku zásaditého octanu olovnatého bělobu nejlepší hollandské se rovnající. 
Ozouf pouští kyselinu uhličitou do ležatého válce, naplněného roztokem zá
saditého octanu olovnatého, v němž otáčí se přístroj míchací. Běloba tato rovná
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se tolikéž hollandské. Někdy míchá se tento druh běloby s bělobou cinkovou 
(Céruse Saint-Cyr) a prodává se ve velikých hrudách krychlových. Pamato- 
vati sluší, že má směs tato hustotu větší než čistá běloba olověná a odolává 
také účinkům vzduchu lépe.

Způsob francouzský jest nejdůmyslnější, nejjednodušší a chrání nejlépe 
zdraví dělníkův, aniž by vymáhal k tomu opatření velkolepých a nákladných. 
Způsob anglický má týž základ jako francouzský. Klejt ušlechtile rozemletý 
navlhčuje se roztokem Vioo octanu olovnatého a na tuto směs pouští se ky
selina uhličitá, což může se díti v sudech otáčejících se zvolna o dutou osu, 
kterouž vchází kyselina uhličitá. Za málo hodin jest všechen klejt obrácen 
v bělobu skvěle bílou, dobře kryjící.

V továrnách rakouských (prvou založil Michal baron Herbert r. 1759 
v Celovci) doznal způsob původně hollandský zvláštní proměny. Do komor, 
v nichž jsou na dřevěných latích zavěšeny ohnuté desky olověné, pouštějí se 
páry octové a kyselina uhličitá, což má účinek známý. Nejslavnější pověsti 
požívají továrny Herbertovy (v Celovci a Wolfsberku v Korutanech a v La- 
visu v Tyrolsku), v nichž vzdělává se slavné olovo Bleiberské, pročež i vý
robek jest nejvýtečnější. Desky olověné zavěšují se tam v komorách silně to
pených nad dřevěnými káděmi, v nichž kvasí se kapalina bouřlivě. Kapalina 
tato sestává dílem ze mstu jablečného a dílem z odvaru hrozinek, jež dová
žejí se Terstem z Levanty. V těchto prostorech, v nichž lze pro značnou te 
plotu (40°) jen málo minut pobyti, tvoří se ustavičně kvašením líh a kyse
lina uhličitá, onen pak mění se hned zas v kyselinu octovou.

Rozemletá běloba upravuje se gumovou vodou ve čtyřhranné desky váhy 
as 250 grammů, jež mají modrou papírovou obálku. Tato běloba Kremžská 
má barvu nejskvělejší, lom čistý a jest ze všech druhů běloby nejvzácnější. 
Rozpouští se úplně nezanechávajíc zbytku v rozředěné kyselině dusičné a v octě 
vinném. Do sprostších druhů míchá se vždy rozemletý baryt poměrem úplně 
pravidelným a odběratelům povědomým, což tudíž nelze nazvati podvodem; 
síran barnatý zvyšuje neprůzračnosť její a činí ji způsobilejší k lepším nátě
rům, známoť mimo to, že sám jest nejstálejší bílou barvou (str. 383— 4). 
Drží teda

běloba benátská na 1 č. běloby čisté 1 č. barytu,
„ hamburská „ 1 č. „ „ 2 č. „
„ hollandská „ 1 č. „ „ 3 č. „

a poměrem tímto spravuje se také cena jich. Běloby tyto zůstavují v kyselině 
dusičné nebo vinném octě nerozpustný zbytek, po čemž poznávají se snadno.

I Grůnebergův způsob dobývání běloby má svůj základ v hollandském. 
Olovo dává se zrnině do ležatých válců, jež otáčejí se o své osy a do nichž 
vstupuje vzduch stěnami čelnými, ocet a kyselina uhličitá pak dutým hřídelem. 
Silným třením zrn olověných a pochodem chemickým vzniká tu teplo a tvoří 
se rychle běloba, jež otírá se hned s olova; vyplachuje se po čase rozředěným 
roztokem cukru olověného a hodí se přímo k nátěrům. Děj postupuje tak 
rychle, že dokonává se za tolik dní, kolik neděl vymáhá původný způsob 
hollandský.

Ze síranu olovnatého,jehož nabývá se velmi mnoho v továrnách na kar
touny (rozkladem kamence cukrem olověným), připravuje se běloba, rozetře-li 
se s roztokem uhličitanu ammonatého nebo sody. Vzniká tu rychle rozpustný 
síran ammonatý nebo sodnatý a nerozpustný uhličitan olovnatý, jenž vypírá 
se, roztírá se s 1% octa olověného a suší se. Síran olovnatý sám podobá se 
úplně bělobě, kryje špatně, ale nečerná tak snadno sirovodíkem. Prodává se 
též jmenem běloby Miihlhausské.

Běloba olověná jest krásně bílá a nerozpustná v čisté vodě, ale rozpouští 
se ve vodě uhličité i v žíravém louhu draselnatém i sodnatém. čistá rozpouští
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se snadno v kyselině dusičné a šumí s ní. Hustota její obnáší 5-5—6-4. Sla
bým žárem pozbývá kyseliny uhličité a vody, zůstavujíc massikot. Nejčastěji 
mívá vzorec 2PbC03 +  PbH20 2. Zahnědlá barva některých druhů běloby při
čítá se přítomnosti malého podílu stříbra, mědi nebo sirníku olovnatého. Obje
vuje se zvláště tehdáž, nedostává-li se při výrobě vzduchu nebo kyseliny uhli
čité a podobá se tudíž nejvíce ku pravdě, že příčinou zbarvení jest kysličník 
olovičnatý.

Bělobou barví se hlavně věci dřevěné a nábytek, neboť míchá se doko
nale s olejem nepozbývajíc své barvy, rozestírá se snadno štětcem, pokrývá dobře 
povrch věcí natřených a žloutne časem méně než jiné barvy bílé, ale má vadu 
velice nepříjemnou, že sirovodíkem hnědne a černá. Tolikéž dává se téměř 
do všech ostatních barev, aby byly světlejší a kryly lépe. Pro svou náramnou 
jemnosť míchává se dobře s vodou a bere se teda ke glazurám na fajanse 
raději než kysličníky olova. Konečně dodává se jí navštívenkám, jež stlačují 
se válcem z leštěné oceli, vzhledu emailu nebo porculánu a lesku velmi krá
sného. Držíme-li lístek takový do plamene svíčkového, znamenáme záhy na po
vrchu uhle kuličky kovové. K účelu tomu a k natírání papírů a lepenky zá
hodno však užívati barev bílých nejedovatých (zvláště strojeného síranu bar
natého), neboť zavdá se snadno příčina ku příhodám neblahým. R. 1854 byly 
by v Madridě dvě děti málem zahynuly, že žvýkaly a tuším spolkly několik 
kousků navštívenek.

Dělníci, kteří bělobu roztírají a pracují jí, doznávají měrou značnou 
neblahých účinků tohoto jedu potměšilého. Zejména trpí ústrojí zažívací, krev 
chudne a kůže žloutne. Odporučovaly se tudíž již před stoletím Četné jiné 
barvy neškodné za bělobu, ale nemohly se jí vyrovnati co do způsobilosti 
krycí. Teprv v novější době vzrostla jí nebezpečným soupeřem běloba cinková 
(str. 115.) a běloba barytová, č. blanc fixe  (str. 385.), z nichž ona hodi se vý
borně k nátěru, tato pak zvláště ku barvení papíru.

Sloučeniny chrómu. Pojednávajíce o kovech pominuli jsme mlčením dvou, 
kteréž nedocházejí užívání v kovové své způsobé a nejsou tudíž předmětem 
hutnictví, totiž chrómu a manganu. Oba tyto kovy nadány jsou takovou dychti
vostí po kyslíku, že nenašli jsme jich dosud samorodných, oba pak poskytují 
nám barvy.

Zvláště chróm (objevený teprv r. 1797 Vauquelinem v krokoitu č. si
biřské rudě olověné) jest nevyčerpatelným pramenem barev nejtrvanlivějších 
a nej skvělejších a projevuje tuto vynikající vlastnost svou zřejmě jmenem, ne
boť řecké slovo chróma značí barvu a chróm teda prvek po výtce barvoplo- 
dný, barvík. Kysličníky a soli jeho jsou téměř opozdilci v pestrém hluku ba
rev nerostných, ale obdržely záhy nad ostatními vrch a jsou vyhledávány 
malíři, lakýrníky a natěrači tak jako malíři na skle a porculáně, prospívají 
u výrobě barevných skel a ještě více v barvířství, spojují pak se všemi ostat
ními vzácnými vlastnostmi na mnoze i neškodnost.

Chróm slučuje se s kyslíkem na kysličník chrómnatý, (CrO), chrómitý 
(Cr20 3), chrómnato-chrómitý (Cr30 4), bezvodnou kyselinu chrómovou (Cr03) 
a nadchrómovou (Cr20-). Hlavní rudou jeho jest chrómit (chrómitan železnatý, 
Fe0.Cr20 3), kterýž nachází se v Čechách u Starého Smolivce, na Moravě 
u Hrubšic, ve Slezsku u Hrochova, ve Štýrsku u Kraubatu, blíž Staré Ršavy 
u Plaviševce, a to sice všude v hadci č. serpentinu. U Jekaterinburka na Urále 
nachází se v ohromných balvanech, také v Norsku, Řecku, na ostrovech šet- 
landských a řeckých, v Asii, v severné Americe a na Nové Kaledonii vysky
tuje se velmi hojně. Nerost tento jest černý jako železo nebo smůla, má lesk 
mastný nebo kovový a lom nedokonale lasturný. Kysličníku chrómitého drží 
31 — 58°/0, přimíšenin jalových až 43’40°/o. Z něho nabýváme všech ostatních 
sloučenin chrómu, ku kterémuž konci připravujeme z něho předem chróman 
draselnatý nebo také vápenatý.
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Do r. 1820 strojil se z chrómitu chróman draselnatý způsobem tím, že 
pražil se onen s drahým salnytrem. Když však onoho roku počal Kóchlin 
chrómanu draselnatého užívati v barvířství a také v jiných odvětvích průmyslu 
docházel valného povšimnuti, bylo ho tolik třeba, že pomýšlelo se nutně záhy 
na výhodnější způsob přípravy. Aby z rudy chrómové stala se sloučenina ky
seliny chrómové, chróman, třeba oné přidati kyslíku a zároveň i přiměřené 
zásady. Z možných prostředků k tomu jest salnytr při vší způsobilosti své 
příliš drahým pramenem kyslíku a sáhlo se tudíž do nevyčerpatelné zásobárny 
kyslíku, do obecného vzduchu, z níž těží se odtud výhradně.

Obyčejně pálí se chromit, roztlouká se a plaví se pro odloučení přimí- 
šenin jalových, a potom míchá se s vápnem a salajkou. Směs tato rozpaluje 
se v plamenné peci do silného žáru červeného a míchá se jí stále, aby dotý
kala se důkladně se vzduchem, jehož kyslík pohlcuje do sebe. Když dovršila 
se proměna rudy, vybírá se směs z peci a vychladnuvši polévá se vřelou vodou. 
Chróman draselnatý rozpouští se totiž snadno ve vodě a vyhraňuje se ze zava
řeného roztoku.

V anglických závodech melou a prosévají chrómit a míchají jej se su
chou směsí, připravenou z páleného vápna a z roztoku salajky. Ruda míšená 
praží se v plamenné peci a obrací se častěji nástrojem pluhu podobným. As 
ve 4 hodinách jest pochod dokonán, směs má barvu zelenavěžlutou a jest pro
stoupena tvrdými peckami lomu žlutého. Rozbíjí se na prášek a polévá se 
pak roztokem síranu draselnatého za horka nasyceným, jímž obrací se chró
man vápenatý ve chr. draselnatý. Roztok síranu draselnatého stéká s jednoho 
žlabu pálenou směsí naplněného do druhého a dále, až dostane se nasycený roz
tok chrómanu draselnatého.

Ve Chrastníku (v Štýrsku) míchá se chrómit s hašeným vápnem a síranem 
draselnatým, směs zadělává se s horkým silným roztokem síranu draselnatého 
a pěchuje se do válcovitých kadlubů dřevěných. Válce pálí se v plamenné 
peci a po té vyváří se z nich vodou chróman draselnatý.

Způsoby popsanými nabývá se pravidelného chrómanu draselnatého (K2Cr04) 
v drobných hřáních žlutých, jež rozpouštějí se ve vodě hojně (roztok při 16° 

nasycený drží v sobě téměř 1/3 soli této), pročež vyhraňují se nesnadno a ne
mohou se touto nejobvyklejší cestou vyčistiti. Známe však ještě jiný chrómaD, 
dvoj chróman čili kyselý chróman draselnatý(K2Cr20 T), kterýž drží v sobě dvoj

násobné množství kyseliny a rozpouští se teprv v lOnásobném množství vody 
studené. Připravujeme jej z chrómanu pravidelného, když mu odnímáme po
lovici draslíku některou mocnější kyselinou nechť již nerostnou nebo ústrojnou.

Přidáme-li tudíž do horkého nasyceného roztoku chrómanu pravidelného, 
jakýž obdržel se způsoby svrchu popsanými, dostatečné množství anglické ky
seliny sírové, nabývá roztok hned tmavé barvy žlutočervené a vychladnuv osa
zuje téměř všechen dvojchróman v drobných hřáních. Matečný louh drží v sobě 
síran draselnatý a pouští se zas na upraženou směsici, v níž jest pravidelný 
chróman draselnatý. Dvojchróman rozpouští se opět ve vodě a vyhraňuje se 
z roztoku hustoty 1-12 v hlubokých nádobách železných, do nichž zavěšují se 
nitky, as při 21°. Nabývá se takto větších hráni, jež jsou průzračné hranoly 
barvy zářové, prášku oranžového, stálé na vzduchu. V této podobě vyskytuje 
se teda chróman draselnatý obyčejně v obchodě a z tohoto červeného chrómanu 
nabýváme pak ostatních sloučenin chrómu, pročež má důležitost velikou. P ra 
videlný chróman poskytuje nám, dává-li se do roztoku jeho salajka tak dlouho, 
až jest žlutý a působení alkalického, a zavaří-li se po té. Výroba dvojchrómanu 
draselnatého děje se jen v malém počtu továren a obnáší ročně as 60000 centů 
(jediná továrna White-ova v Glasgowě 18—24000 centů); v Rakousku vyrábí 
se v Chrastníku, v Rusku v Elabugu a Kazani. Doly na chrómovou rudu 
v Plaviševci ve Vojenské Hranici zakoupila londýnská firma a zařídila tam 
prý též továrnu.
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Obou chrómanů, hlavně dvojchrómanu, užívá se k leptání bílých vzorků 
na tkaninách indychem barvených, k bílení oleje palmového a  tuků, k čistění 
octa dřevěného, k  dobývání fijalové barvy anilinové, při chemických rozborech, 
v lékařství, hlavně však ku přípravě barev a v barvířství.

Chemické proměny, jimiž nabýváme z chrómanů jiných sloučenin chrómu, 
mohou se provozovati dvojím směrem, bud! totiž zůstává kyselina chrómová 
nezměněna, uvolňuje se toliko nebo slučuje se s jinými zásadami, anebo ubírá 
se jí tolik kyslíku, že stává se z ní kysličník chrómitý.

Bezvodné kyseliny chrómové (Cr03) nabývá se z dvojchrómanu obyčejně 
kyselinou sírovou; touž kyselinou vylučuje se též z chrómanů barnatého a 
olovnatého. Duvillier polévá chróman barnatý vřelou vodou a po té kyselinou 
dusičnou; z ochlazené kapaliny vyhraňuje se téměř všechen dusičnan barnatý 
a louh matečný zaváří se as do původného objemu kyseliny, čímž vylučuje se 
zbytek dusičnanu barnatého. Ochlazený roztok osazuje pak kyselinu chrómovou 
v černých bradavicích. Kyselina tato pouští jiným tělům snadno kyslík, měníc 
se sama v kysličník chrómitý, okysličuje teda mocně a bílí barviva podobně 
jako chlór, jen méně prudce. James Thomson z Manchestru objevil 1831 tento 
účinek odbarvující, jejž mají ovšem též chrómany smíšené s kyselinami, a dal 
továrnám na kartouny návod, jak by připravovaly kyselinou chrómovou výkresy 
bílé na tkaninách modrých, zelených, hnědých a t. d. Jiná barviva žlutá a 
červená ustalují se jí a nabývají barvy temnější (Couleurs de conversion). 
Dle Jacquemina možno však kyselinou chrómovou též barvití vlnu a hedvábí 
na žluto. Vlákno takto zbarvené přijímá pak i jiná barviva a zplozuje s nimi 
rozdílné odstíny barev, jako zvláště s barvivý anilinovými, alizarinem, orseillou, 
dřevem žlutým a brazilským.

Chrómany ostatních kovů jsou většinou nerozpustný a připravují se pře
snadno, přičiní-li se do roztoku soli kovové roztok žlutého nebo červeného 
chrómanů draselnatého. Nastává pak rozklad podvojný a nový chróman ne
rozpustný sází se ke dnu. Barvy jich jsou rozmanitý a nabýváme cestou tou

ze solí olovnatých pravidelných sedliny skvěle žluté,
„ zásaditých „ oranžové nebo načervenalé, 

vismutových citrónové,
cinečnatých „ světle citrónové,
železitých „ ohnivě žluté,
vápenatých „ světle žluté (slaměné),
barnatých „ citrónové,
rtutičnatých „ oranžové,
rtuťnatých „ tmavě cihlové až i purpurové,
stříbrnatých „ červené purpurové,
mědnatých „ hnědočervené (čokoládové).

Prvou sloučeninou chrómu, kteráž došla užívání v průmyslu, byl chróman 
olovnatý, jímž barvili r. 1818 v Elsase papír a od r. 1820 i kartouny. Chróman 

olovnatý poskytuje nám barvy žluté, pomorančové a červené, žluť jest totiž 
chróman olovnatý pravidelný (PbCrOJ, červeň chróman olovnatý zásaditý a 
míchají-li se obě tyto barvy vespolek, poskytují rozmanité barvy pomorančové.

Žlutchrómová připravuje se obyčejně tím způsobem, že dává se do roztoku 
dvojchrómanu draselnatého roztok octanu olovnatého pomíšený s trochou ky
seliny octové, pokud vzniká ještě sraženina. Dle Liebiga zavlažuje se síran 
olovnatý, jehož poskytují továrny na kartouny hojnosť, jak již svrchu povědíno, 
s teplým roztokem dvojchrómanu draselnatého, čímž vznikají krásné, světle 
žluté sloučeniny ze síranu a chrómanů olovnatého.

Fanzoy mění klejt solí kuchyňskou a vodou ve chlorid olovnatý, z něhož 
nabývá kamencem síranu, k tomuto pak přičiňuje studený roztok dvojchrómanu 
draselnatého tenkým proudem, ježto míchá se ustavičně. Žluť z octanu olov
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natého připravená kloní se po čase z příčin neznámých do pomorančova, pročež 
vyrábí se žluť stálejší z dusičnanu olovnatého, jehož roztok lije se do roz
toku dvojchrómanu, aby tohoto zůstal nadbytek. Dle Faudela připravuje se 
zvláště krásná žluť z octanu olovnatého dvojchrómanem draselnatým a kyselinou 
sírovou; oba roztoky bucttež studený.

Žluť chrómová jest prášek temně citrónový, až oranžový, stálý na vzduchu, 
nerozpustný ve vodě, rozpustný v žíravinách a zředěné kyselině dusičné. Nejvíce 
barví se jím kočáry, čalouny, tkaniny, fajans a jiné zboží hliněné. Míchá-li 
se za vlhka s modří Berlínskou, poskytuje zeleň hedvábnou (Vert soie), kteráž 
mění se sluncem a černá rychle sirovodíkem. Podobná směs s ultramarínem 
jest trvanlivější a slově teda zeleň stálá (Vert fixe).

Žlut Kolínská (Jaune de Cologne) jest směs z 25 č. žlutí chrómové, 
15 č. síranu olovnatého a 60 č. síranu vápenatého. Nevyrovnává se skvělosti 
čisté žlutí chrómové, ale nicméně jest krásná a stálá. Slouží hlavně za barvu 
vodovou.

Červeň chrómová slově též rumělka chrómová nebo rakouská a jest chró
man dvojolovnatý (Pb3Cr05). Nabývá se jí z čisté žlutí chrómové, vnáší-li se 
po troškách do roztopeného salnytru. Draslíkem salnytru odnímá se tu chrómanů 
olovnatému čásť kyseliny a vzniká chróman draselnatý. Směs vychladlá louží 
se vodou a zůstavuje červeň sestávající z lesklých krystalků. Fanzoj* ji připra
vuje z chloridu olovnatého (viz svrchu) pomíšeného hydrátem sodnatým, jejž 
míchá přímo se silným roztokem dvojchrómanu draselnatého a zůstavuje směs 
na 24 hodin. Dle Faudela míchá se vřelý roztok 10 č. octanu olovnatého 
v 5 č. vody a 24 č. žíravého louhu sodnatého s vřelým roztokem 2-3 č. dvoj
chrómanu draselnatého ve 2 č. vody a 8 č. louhu žíravého, čímž nabývá se 
hned červeni zvláště skvělé.

Při červeni chrómové záleží obzvláště na tom, aby se vyhranila náležitě, 
neboť rozmanité odstíny její od nejtemnější barvy rumělkové do mdlé barvy 
miniové různí se od sebe jediné velikostí hráni. Rozetře-li se červeň chrómová 
rozličných odstínů v prášek stejně jemný, nabývá se ze všech výrobku stejně 
tmavého, ale jest veta po skvělosti barvy závodící s rumělkou.

Oranžové barvy chrómové nabývá se přímo, smíchá-li se žluť s červení 
v náležitém poměru. Tolikéž připravuje se ze žluti, jež vaří se s mlékem vá
penným, ze zásaditého octanu olovnatého dvojchrómanem draselnatým, nebo 
z pravidelného octanu olovnatého dvojchrómanem draselnatým a žíravým lou
hem. Fanzoy míchá chlorid olovnatý s uhličitanem sodnatým a dvojchrómanem 
draselnatým. Faudel rozpouští 10 č. octanu olovnatého v 10 č. vřelé vody a toli
kéž v 10 č. vřelé vody 3'8 č. dvojchrómanu draselnatého a po té 3'6 Č. hraněné 
sody, po té lije druhý roztok do prvého a vaří směs ještě hodiny. Zvláště 
pěkných barev nabývá se ze směsí z roztoku octanu olovnatého se žíravým 
louhem sodnatým, míchají-li se vřelé s dvojchrómanem draselnatým. Barev 
těchto užívá se hojně za barvy olejové a k barvení čalounův a papírů.

Barvení hedvábí a bavlny těmito chrómany olova děje se přesnadno a 
s výsledkem dokonalým. Tkaniny namáčejí se prvé do roztoku octanu olovnatého, 
vymývají a suší se, po té noří se do roztoku chrómanů draselnatého, jímž 
zbarvují se hned krásně žlutě. Barva vzniká tu v pórech tkaniny a nepouští 
tudíž s ní. Ponoří-li se tato barvená tkanina na krátko do vřelého, rozředěného 
louhu žíravého, obrací se barva do zářova až i do červena. Možno teda tímto 
způsobem na tkaninách vyvoditi všecky odstíny barev od bleděžluté do tmavo- 
červené, což ovšem došlo veliké obliby u barvířů.

Žlut železitá (Sideringelb) vylučuje se z roztoku chloridu železitého ve 
vodě, míchá-li se s vřelým roztokem dvojchrómanu draselnatého a vaří-li se 
směs po delší čas, v podobě sedliny skvěle žluté, kteráž jest zásaditým chróma- 
nem železitým. Hodí se netoliko za barvu klihovou a olejovou, ale dává se 
sklem vodným nátěr rychle vysýchající a tvrdnoucí, kterýž odolává i proudící
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vodě. S ultramarínem míchá se na krásnou zeleň, kteráž natírá se tolikéž 
výborně se sklem vodným.

Žlut cinková jest zásaditý chróman cinečnatý. Vylučuje se z roztoku solí 
cinečnatých směsí z chrómanu draselnatého a žíravého louhu. Zvláště pěkná 
připravuje se, vaří-li se běloba cinková s roztokem dvojchrómanu draselnatého. 
Nabývá se tu prášku krásně citrónového, kterýž rozpouští se ve čpavku; rozto
kem tímto barví se kartouny, namáčejí se totiž do něho a po té zahřívají se, 
čímž vypuzuje se čpavek a zůstavuje barvu v pórech vlákna. Žluť cinková 
jest dobrá barva malířská olejová nebo klihová a míchá se s modří Berlínskou 
na zeleň cinkovou.

Žlut barytová č. ultramarín žlutý jest chróman barnatý a poráží se 
z roztoku chlóridu nebo dusičnanu barnatého roztokem chrómanu draselnatého. 
Světlejších odstínů nabývá se, přičiní-li se spolu též síran sodnatý nebo zře
děná kyselina sílová.

Vedlé kyseliny chrómové a chrómanů vyniká důležitostí v průmyslu zvláště 
kysličník chrómitý, zejména poskytuje jak sám, tak i sloučen s vodou důležité
barvy.

Kysličníku chrómitého bezvodného nabýváme snadno, zahříváme-li dvoj
chróman draselnatý tak dlouho prudkým horkem, až nevyvinuje více kyslíku. 
Sůl ona ťbzkládá se tu ve chróman pravidelný a kysličník krystalovitý, tak 
tvrdý, že leští se jím zhusta kovy a povlékají se jím brousky na břitvy. Způ
sobem právě naznačeným obrací se však jen polovice kyseliny chrómové v ky
sličník chrómitý. Aby proměna tato se stala zúplna, přičiňuje se k chrómanu 
síra a pálí se. Nejlepší výsledek objevuje se, když se pálí 5 č. dvojchrómanu 
železa prostého s 1 č. síry, a nabývá se 2V2—23/4 č. čistého kysličníku chró
mitého. Dvojchróman ammonatý rozkládá se snadno teplotou levnou. Zahřívá-li 
se na ploché misce nad plamenem kahanu lihového, nadýmají se hráně jeho, 
rozpalují se prudce a z každé vychází do všech směrů kysličník chrómitý, ma
jící podobu svinutých listů čajových. Zvláště krásného kysličníku nabývá se 
pálením chrómanu rtutičnatého, avšak náklad tu příliš veliký. Pouští-li se chlór 
suchý na pravidelný chróman draselnatý, kterýž rozpaluje se v trubce porcu
lánové do prudkého žáru červeného, vzniká chlorid draselnatý a kysličník 
chrómitý; tento objevuje se pak ve hřáních černých, skvělých, lesku kovového, 
velmi tvrdých a vůbec podobných hřáním hématitu (lesklé rudy železné), jež 
roztírají se na prášek krásně zelený.

Obyčejně má kysličník chrómitý podobu prášku více méně tmavě trávo
vého, kterýž jest ohnivzdorný, nejedovatý, nezměnitelný vzduchem, světlem a 
výpary sirnými. Nerozpouští se ve vodě a když byl pálen, ani ve zředěných 
kyselinách, pročež užívá se ho k dělání bankovek (buďto barví se jím sama 
drť papírová nebo tiskne se jím písmo). Slouží za barvu malířskou (olejovou, 
zhusta jmenem r u m ě lk y  zelené), zvláště však k malování na skle a na porcu- 
láně pod glazurou i na glazuře (s kysličníkem železitým smíšen dává čerň, 
s kysličníkem manganitým nebo měčfnatým hněď). Sklo barví krásně smarag
dově; prášek takového skla slově š m o lk a  ze lená  a slouží též za barvu i při 
nápodobení drahokamů.

Mnohem důležitější barvou jest však vodnatý kysličník, h y d r á t  c h r ó m i tý .  

Pannetier a Binet připravovali neznámým způsobem zeleň velmi skvělou, stá
lou a téměř průzračnou (vert émeraude, v. Pannetier) a prodávali kilogramm 
za 140 franků, čímž ovšem nedopouštělo se valnější rozšíření této krásné 
barvy. Avšak povšiml jí sobě Guignet a po mnohých pokusech seznal r. 1858 
původ i zvláštní povahu této barvy, kterouž hned jal se připravovati, dobyv 
si výsady. Způsob přípravy záleží v tom, že praží se v plamenné peci teplotou 
as 500° směs ze 3 č. kyseliny bórové s 1 č. dvojchrómanu draselnatého, kte
ráž rozdělala se vodou v hustou kaši. Směs nadýmá se, vyvinuje se voda a 
kyslík a vzniká podvojný bóran chrómitý a draselnatý, mající velmi krásnou



B arvy chrómové. 695

barvu temně trávovou. Směs vytahuje se z peci hřebly a hází se ještě žhavá 
do vody, kterouž rozkládá se v rozpustný kyselý bóran draselnatý a v ne
rozpustný hydrát chrómitý (2Cr20 3. 3H20). Prášek tohoto čistí se vřelou vodou 
a rozemílá se do náležité jemnosti. Barva tato prodává se do továren na 
kartouny v podobě těsta, nebo vysouší se za barvu olejovou. Nemění se nikte
rak vzduchem ani sluncem a má znamenitou přednost, že vidí se při světle 
svíčkovém tak skvělá, jako právě jen jedovatá zeleň Svinibrodská, pročež došla 
veliké obliby a stala se nebezpečným soupeřem oné potměšilé barvy, původ- 
kyně to tolikerých nehod.

Veliká a zasloužená přízeň, s níž potkala se záhy zeleň byla moc
ným vnadidlem nápodobitelům. Zeleň Amaudonova se ze směsi ze 128 č.
hraněného pravidelného fosforečnanu ammonatého se 149 č. dvojchrómanu dra
selnatého, jež zahřívá se do 170—180°. Prchá tu voda, dusík a trochu čpavku, 
vychladlá směs pak ve vodě zůstavuje krásnou zeleň, tuším zásaditý pyrofos- 
forečnan nebo metafosforečnan chrómitý. Zeleň Matthiea-Plessyho jest asi po
dobného složení. Připravuje se, rozpouští-li se v 10 kgr. vřelé vody 1 kgr. 
dvojchrómanu draselnatého a přičiní-li se k tomu 3 litry fosforečnanu vápena
tého (tuším rozpuštěného v kyselině solné) a 1-25 kgr. cukru. Vyvinují se tu 
klopotné plyny a po 24 hodinách osazuje se barva. Casthelaz a Leune při
pravují zeleň prý nad Guignetovu skvělejší a čistší, vylučujíce kysličník chró
mitý velmi nenáhle z roztoku. Ku konci tomu dávají do zeleného roztoku 
soli chrómité hydráty kysličníků kovových nerozpustné nebo málo rozpustné, 
vodnaté uhličitany, sirníky nebo podobné sloučeniny kyselin slabých, nebo při- 
čiňují do roztoku trochu kyseliny a po té železo nebo činek. Při způsobu 
tomto lze použiti všech sloučenin chrómu, i zbytků po dobývání fijaloviny ani
linové nebo aldehydu, barva pak kryje dobře a jest naprosto neškodná.

Zeleň Guignetova a barviva jí podobná slouží ve velikém množství 
k potiskování kartounů, čalounů a papírů a k nátěrům olejovým i vodovým.

Kysličník chrómitý, zvláště vodnatý, dává rozpouštěje se v kyselinách 
soli chrómité bud krásně zelené nebo fijalové. Barva fijalového roztoku obrací 
se horkem do zelena, roztok zelený pak fijaloví opět delším stáním. Ze solí 
těchto má důležitost chlorid chrómitý bez(Cr2Cl6), jehož nabývá se, když 
se pálí směs z kysličníku chrómitého s uhlím v proudu chlóru (nebo v parách 
chloroformu). Jest to bronz chrómový svrchu zmíněný (str. 674.). V barvířství 
má též důležitost kamenec chrómitý, kterýž jako kamenec obecný (str. 455.) 
jest sůl složená ze dvou síranů, ale drží na místě hliníku v sobě chróm. Jako 
kamenec hlinitý vyhraňuje se v osmistěnech, ale tyto mají barvu temně gra
nátovou až i téměř černou. Ve studené vodě rozpouští se barvou fijalovou, jež 
mění se teplotou 80° do zelena, ale po delším čase roztok fijaloví opět a vy
lučuje pěkné hráně. Zavěsí-li se malá takováto hráů na nitce z kokonu do 
nasyceného roztoku, přibývá jí pravidelně a do značné velikosti. Kamence 
tohoto nabývá se z roztoku dvojchrómanu draselnatého, přičiní-li se do něho 
kyselina sírová a líh. Směs šumí a zahřívá se značně, pročež nutno ji chla- 
diti, aby se vyhranila po té. Použije-li se na místě líhu kyseliny šťovíkové, 
koná se pochod v obecné teplotě a konec poznává se po tom, že nevyvinují 
se více bubliny kyseliny uhličité. Soli této užívají barvíři za mořidlo, vydě
lávají se jí kůže a tkaniny vlněné a bavlněné stávají se jí nepromočitelnými. 
Klih a gumu činí ve vodě nerozpustnými.

Méně barev poskytuje kov druhý, chrómu na mnoze se podobající, man
gan. Burel (kysličník manganičitý přirozený) a kysličník manganičitý strojený 
poskytují barvy natěrači. Zahřívají-li se na vzduchu, poskytují dobrou hněd, 
teplotou velmi levnou pak čerň, jichž lze též připravovati přímo z chloridu 
manganatého po dobývání chlóru. Zelené barvy natěrači nabýváme z uhličitanu 
manganatého (kterýž vylučuje se ze zbytků po dobývání chlóru sodou), za- 
hříváme-li jej v uzavřené nádobě, do níž nemá vzduch přístupu. Na nádobě
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jest totiž trubice naplněná kypře srovnaným uhlím, kterouž mohou sice páry 
a plyny z vnitra vystupovati, ale nepropouští se vzduch zevnější. Pálí-li se 
sůl fosforečná plamenem dmuchavky s kysličníkem manganitým, barví se krásně 
do fijalova. O přípravu této sloučeniny za barvu pokusil se Leikauf. Roztápí 
burel nebo raději některý strojený kysličník manganu s kyselinou fosforečnou 
a vyváří směs vychladlou čpavkem či uhličitanem ammonatým. S vyloučené 
sraženiny scezuje se kapalina, odkuřuje se do sucha, roztápí se opět a vyváří 
se konečně vodou. Zbytkem nachází se tu prášek fijalový, kterýž slově jljči
lo vinou manganovou č. Norimberskou. Dá-li se ku kysličníku manganu v pů- 
vodné směsi sloučenina železa, mění se barva do modra.

Zvláštní druh barev zelených drží v sobě kyselinu , velice
podobnou ku kyselině chrómové. Jako chrómany jsou žluté nebo červené, tak 
zas manganany jsou pěkně zelené, zejména manganan barnatý, podstatná to 
součást zeleni manganové, Kasselské či Této nabývá se dle
návodu Rosenstiehlova, když se pálí vlhká směs ze 3—4 č. barytu žíravého 
(hydrátu barnatého), 2 č. dusičnanu barnatého a 0-5 č. burele. Pálená směs 
propírá se na počátku vodou vřelou a po té studenou. Zbytkem nabývá se 
tu pi-ášku smaragdového, krystalovitého, za sucha velmi trvanlivého. Na papíře 
nebo tkaninách chlóru prostých upevňuje se klihem nebo bílkem. Přidává se 
jí značně stálosti, míchá-li se vlhká s 5°/0 gumy nebo dekstrinu. Barva tato 
jest sice velice krásna, ale dochází zřídka užívání.

Barvy měděné. Měd, kteráž jest po železe kovem nejdůležitějším a nej
větší užitek obecný poskytujícím, mívala také v barvářství velikou důležitost, 
avšak jedovatost sloučenin jejích způsobila proti nim rozhodný odpor a bere 
vrch snaha, aby se připravovaly barvy nejedovaté, mědi postrádající. Způso
bilost mědi k výrobě barev poznáváme na některých nerostech mědnatých 
pěknými barvami vynikajících. Sirnaté rudy měděné bývají zhusta krásnými 
barvami naběhly a poskytují působením kyslíku skalici modrou (str. 624.). 
Uhličitany mědi známe dva dosti rozšířené, jež objevují se nám jako ostatní 
soli mědi v barvě zelené nebo modré. Zelený uhličitan mědnatý slově 
chit (str. 141.) a jest hlavně na Rusi kamenem šperkovným. Rozemletý má 
krásnou barvu světle zelenou a slově zelení horskou č. ruskou. Rez měděná 
č. měděnka, vznikající na mědi účinkem vzduchu (str. 147.) není leč malachit. 
Sloučeniny téže nabýváme z teplého roztoku skalice modré uhličitanem sodna
tým; sedlinu vypíráme horkou vodou a sušíme ji teplotou levnou. Jest pak 
prášek světle zelenomodrý, jenž mění se teplotou 300° nenáhle v černý ky
sličník mědnatý. Míchává se se síranem barnatým nebo bělobou cinkovou a 
slouží k malbě olejné jmenem zeleni měděné č. Brunšvické. Modrý uhličitan 
mědnatý drží v sobě něco méně mědi než zelený a slově azurit. Rozemletý 
á plavený slově modř horská a slouží k malbě na vápně, do vody a olejem. 
Nelze ovšem schvalovati, aby se jí barvily hračky dětské, jakož děje se v Ty- 
rolích. Kameny arménské ve starověku proslulé pro svou moc léčivou (zapu
zovaly prý ku př. zádumčivost!) jsou toliko křemen nebo vápenec proniknutý 
azuritem. Modř podobná připravuje se ze směsi z křídy s dusičnanem měd- 
natým kyselinou uhličitou, míchá se se síranem barnatým a prodává se v po
době vlhkého těsta, jež slově tolikéž modří horskou.

Ze sloučenin mědnatých, jež připraviti můžeme, budtež vytčeny dvě pěkné 
barvy modré. Modř Brémskájest vodnatý kysličník č. hydrát mědnatý (H2CuOa)
a vylučuje se ze studeného roztoku některé soli mědnaté (obyčejně chloridu 
mědnatého) žíravým louhem. Sraženina propírá se vodou a suší se teplotou as 
30°. Jeť prášek nad míru kyprý, světle modrý, maličko nazelenalý, jenž černá 
vřelou vodou. Cím čistší modř a čím kypřejší prášek, tím dráž platí se. Mí
chává se s bílými sloučeninami, čímž nabývá se rozličných odstínů barvy, k te 
ráž natírá se s vodou klihovou. Rozetře-li se s pokostem olejovým, mění se 
ve 24 hodinách zúplna do zelena, což vysvětluje se tím, že měd dává s mastnými
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kyselinami oleje zelené mýdlo měděné. V této podobě slově barva zelení 
skou a natírají jí v Rusku střechy dřevěné. M odř vápenná připravuje se ze 

smíšeniny roztoků skalice modré a salmiaku mlékem vápenným a skládá se 
z hydrátu mědnatého a síranu vápenatého.

Zcela jiné povahy jest modř olejna, skládající se ze sirníku mědnatého 
(CuS). Sloučenina tato nachází se hraněná na Vesuvu a na Novém Zélandě 
a slově Kovellin. Hráně tohoto poskytují prášek, jenž dává s oleji a pokosty 
překrásnou a trvanlivou modř fijalkovou. Této nabývá se též, když roztápí se 
měd z roztoku poražená s květem sirným, až vypudí se nadbytek síry, a za
hřívá se po té ještě se sirou. Zbytku síry zbavuje se vřelým louhem žíravým.

Mnohem důležitější nad tyto jmenované barvy jest vůbec známá plísta 
(plíseň měděná, krunšpát z něm. Grůuspan), o níž zmiňuje se již Dioskorides, 
Plinius a Yitruv. Skládá se z mědi a kyseliny octové a rozeznáváme dva druhy 
podstatně rozdílné, octan mědaatý pravidelný č. plístu hraněnou (destillovanou, 
crystalli veneris, vert distillé) a octan měďnafý zásaditý č. plístu obecnou 
(aerugo cruda, verdet, vert-de-gris).

Plístu hraněnou připravovali s počátku výhradně Hollandané a dali jí 
jméno úplně nesprávné plísty destillované, aby pomátli dychtivé napodobitele 
a pojistili sobě výnosné tajemství. Nabývá se jí, nasytí-li se vřelý ocet kyslič
níkem mědnatým, aneb míchají se vřelé roztoky skalice modré a cukru olo
věného, a vyhraňuje se ochlazením roztoku. Nejčastěji však připravuje se 
z plísty obecné, jež zahřívá se s překapovaným octem vinným, až rozpustila 
se zúplna. Roztok zaváří se a do nádob, v nichž děje se hranění, zavěšují 
se pruty dřevěné, na čtyry ramena rozštípené, kteráž jsou rozepřena dřevěnou 
cívkou. Sůl vyhraňuje se hlavně na těchto prutech a nabývá takto podoby 
krásných jehlancovitých hroznů, jež zovou se v obchodě plístou hroznovou (vert 
en grappe). Hrozny tyto skládají se z velikých hranolů černozelených, jež roz
pouštějí se v 5 č. vody vřelé barvou modrozelenou. Vaří-li se rozředěný roztok, 
vylučuje se nerozpustný octan zásaditý a uvolňuje se čásť kyseliny octové.

Plísta zásaditá či modrá vzniká pochodem podobným jako běloba olo
věná, působí-li totiž v měď zároveň vzduch a kyselina octová, což lze opět 
rozličnými způsoby vykonati. Výroba této plísty provozuje se odedávna po 
domácku na jihu Francie, zvláště v Grénoblu a Montpellieru. Téměř každý 
vinař tamější má svůj sklep na výrobu plísty, kterouž zabývají se po výtce 
ženští členové rodiny. Matoliny č. mláto vinné nakládají se do sudů toliko 
rohožkou přikrytých, aby se neprášilo do nich. Zbytek cukru mění se tu kva
snicemi v líh, kterýž obrací se vzduchem rychle v kyselinu octovou. Kysáním 
zahřívá se kapalina a dává se do ní tenká deska měděná. Po 24 hodinách 
vyndává se a jest-li pokryta zelenou blankou, postoupilo kysání s dostatek a 
teplota jest náležitá. Kyselé matoliny dávají se do velikých sudů nebo nádob 
z nepolévané hlíny, na ně kladou se tenké desky měděné, pokrývají se zas 
matolinami a tak se pokračuje, až konečně na vrch přichází vrstva matoíin. 
Desk měděných nabývá se kováním prutů měděných, čímž hustnou velice, což 
přispívá ke zdaru práce. Jsou ztlouští 1 millimetru a rozřezávají se v kusy 
zdélí 16—21 centimetrů a zšíří 8— 10 5 centimetrů, jež váží 11—20 deka- 
grammů. Než vloží se do matolin, namáčejí se do roztoku kyseliny octové 
nebo octanu mědnatého a suší se nad žhavým uhlím dřevěným v teplotě as 
95°. Kdyby se toho zanedbalo, vzniká po té v sudech na deskách kůra černá

Horké desky měděné nakládají se do matolin kyselých a jest jich v sudé 
17—22 kilogrammů. Sudy, stojící v zákoutí sklepa, pokrývají se na hoře ro
hožkami slaměnými. Vlhko, tma a mírná teplota (10—12°) jsou pochodu nyni 
nastupujícímu velice na prospěch. Méd jak olovo okysličuje se vzduchem ry
chle za přítomnosti kyseliny octové a pokrývá se lesklými, namodrale zelenými 
krystalky plísty. Po 18—20 dnech jest pochod dokonán a vrchní vrstva ma
tolin má barvu bělavou. Desky pak vybírají se, splachují se s nich matoliny
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a staví se ve sklepě na prkna. Po 2—8 dnech namáčejí se do vody, do níž 
dává se obyčejně trocha vína, což opětuje se za týden 6—8krát. Způsobem 
tímto rozmnožuje se vrstva plísty a desky ztloustnou značně. Konečně seškra- 
buje se plísta měděnými noži a zbývající mědi používá se na novo, pokud 
není příliš tenká. Z každého sudu nabývá se as 3 kilogr. vlhké plísty, kteráž 
prodává se hned obchodníkům. Tito zadělávají ji s trochou slabého octa v husté 
těsto, jímž naplňují se pytlíky kožené nebo kůže ovčí, jež suší se na slunci 
a lisují se do podoby čtyřhranné. Též dává se jí podoba kuliček. Poněvadž 
jest plísta v dávkách malých byť i častěji opětovaných úplně neškodná, není 
tento způsob výroby na ujmu zdraví dělníků. Avšak sluší se varovati prášku 
plísty, kterýmž způsobuje se zánět sliznic oka a přístrojů dýchacích jako ji
nými prášky.*)

Y Německu, Anglii a Švédsku kladou desky měděné do střídavých vrstev 
s hadry vlněnými, smočenými do octa dřevěného nebo ovocného. Hadry smá
čejí se vždy as po 3 dnech do čerstvého octa, až vidí se, že vznikají zelené 
krystalky. Pak se odebéře čásť hadrů, překládají se desky tím způsobem, že 
má vzduch k nim přístup, a navlhčují se jednou za týden vodou. V 6—8 ne
dělích jest pochod dokonán a seškrabuje se s desk plísta zásaditější fran
couzské a tudíž ř  čistě zelená. Podobné plísty nabývá se, zavěšují-li se desky 
měděné nad nádoby, v nichž zahřívá se kyselina octová do 65—80° 0. Do
týkají se tu s parami octovými a hojným množstvím vzduchu, pročež pokrý
vají se rychle plístou. Plísta francouzská platí as o % vice než anglická. Do
brá plísta jest suchá, drobivá a rozpouští se v rozředěné kyselině octové, 
v kyselině sírové a čpavku, nezůstavujíc zbytku. Zhusta míchává se s roze
mletou pemzou, křídou nebo skalicí modrou. Znalec posuzuje jakosť plísty 
již po vidu, nebo rozetře trochu s vodou na dlani, při čemž nesmí pozorovati 
tvrdých částeček. Nejlépe rozpouští se však v kyselině solné; šumí-li pak, jsou 
v ní uhličitany (křída), zůstává-Ii bílý prášek nerozpustný, jest přísadou pemza 
nebo něco podobného.

Oba druhy plísty jsou barvy vodové a olejové, vyrábějí se z nich barvy 
měděné a používají jich barvíři a továrníci kartounů.

Nejkrásnější barvy zelené poskytuje však měd, jest-li rozličným způso
bem sloučena s arsenem, jímž ovšem jedovatost výrobků přivádí se n a  stupeň 
nejvyšší.

Nejstarší barvou toho druhu jest zeleň , kterouž objevil slavný 
chemik švédský Scheele r. 1778. Dle návodu jeho rozpouští se skalice modrá 
v teplé vodě, a míchá se s roztokem arseniku bílého a žíravého drasla. Teplá 
směs třepá se notně a když byla se vyloučila sraženina, procezuje se čirá 
kapalina, ježto zbytek třepá se s vřelou vodou. Po té vypírá se ještě na ce- 
dítku vodou a suší se teplotou levnou. Nabývá se takto prášku krásné barvy 
trávové, kterýž rozpouští se v kyselinách, žíravinách a čpavku. Barví se jí 
zvláště papíry, že však mění se snadno vzduchem a vlhkem, dává se před
nost barvám jiným. Zeleň Pavla Veronese jest jehož pří
pravy neznáme. Zeleň anglická jest směs ze zeleni Šélské, síranu barnatého 
a sádry. Zeleň nerostná drží v sobě mimo zeleň Šélskou též kysličník mědnatý, 
modř horskou a octan olovnatý.
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*) Tolikéž dlužno se vystříhati nádob měděných, m ají-li se chladiti a uk láda ti kyselé 
pokrm y nebo nápoje, neboť by tyto rozpustily  v sobě octan m ědnatý a  nabyly by tím zhoub
ných vlastností. M nohé zboží potravně drží v sobě tém ěř vždy octan m ědnatý a  nabývá 
jím  právě své k rá sn é  barvy zelené, jako  ku p ř. naložené okurky, lusky, kaparky , švestky 
v kořalce, l ik é r pelyňkový (absinth), šťovík vařený a  t. d. Buď připravují se v nádobách 
m ěděných, nebo hází se do nich peníz měděný nebo přímo p lísta . Tím vysvětlují se četné 
jin a k  záhadné p říp ad y  némocí. N a mosazném víčku m lýnku kávového nasadilo  se časem 
-tolik p lísty , že m ajitel roznem ohl se těžce a  za  příznakův otrávení, jehož p říč ina  vyšla t e 
p rv  později n a  jevo.
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Krásou a skvělosti svou vyniká nad všecky tyto barvy zeleň 
kteráž skládá se z octanu a arsenanu mědnatého. Barvu tuto připravil nejprvé 
1817 v Rakousku dvorský rada Mitis a vyráběl ji v továrně v Kirchbergu, 
pročež zvána zelení Mitisovou a Kirchbergshou. Později počalo se vyrábění barvy 
této ve Svinibrodě, po němž nazývá se nejčastěji, a r. 1822 uveřejnil Liebig 
způsob přípravy je j í ; míchají se totiž vřelé roztoky plísty hraněné a arseniku 
bílého. Obyčejně pracuje se dle návodu Braconnotova. Rozpouští se skalice 
modrá ve vřelé vodě a roztok míchá se s vřelým a silným roztokem arsenanu 
draselnatého nebo sodnatého. Vzniká tu sraženina objemná barvy olivové, k te 
ráž polévá se silným octem dřevěným. Tím vylučuje se ze sraženiny čásť 
kyseliny arsenové (arseniku) a její místo zajímá kyselina octová. Čím poma
leji děje se proměna tato, tím skvělejší barvy jest výrobek. Zeleň tato skládá 
?e totiž z krystalků velice drobných, jež právě dodávají jí zvláštní skvělosti, 
hranění však daří se tím lépe, čím více času popřává se mu. Sraženina, jejíž 
objem zmenšil se značné, vaří se několik minut, cedí se pak rychle a propírá 
se vřelou vodou, aby se k ní nepřimísila kyselina arsénová. Barva tato skládá 
se, jakž poznáváme drobnohledem, z hráni barvy smaragdové a má barvu tím 
plnější, čím větší jsou hráně. Rozmělní-li se hráně třením, bledne též barva. 
Ve vodě nerozpouští se, ale vaří-li se déle s ní, hnědne, pozbyvši tuším části 
kyseliny octové. Obyčejně drží v sobě volnou kyselinu arsenovou a míchává 
se se síranem barnatým, síranem olovnatým, žlutí chrómovou a t. d., čímž 
vznikají rozličné odstíny krásně modrozelené nebo žlutozelené, jež šlovou ze
lení Vídeňskou, Neuwiedskou, císařskou, papouškovou a t. d. Barvy tyto hodí 
se k barvení čalounů a potiskování kartounů, k malování stěn a malbám olej- 
nýin; nekryjí sice valně pro svou povahu kryštalovitou, ale schnou dobře; Na 
čerstvou omítku vápennou nehodí se, neboť odnímá vápno barvě kyselinu octo
vou a vzniká nepěkná sloučenina žlutozelená.

Ze tkanin stírá se barva tato snadno a způsobuje jedovatý prach. Bálové 
šaty drží jí až 1/2 váhy své a pouštějí jí za jediný večer prudkým pohybem 
as 20 grammů, v nichž jsou 4 grammy arseniku. Není tudíž divu, že švadleny 
rozstonávají se vyrážkou nebo zánětem očí. O jedovatosti barvy dává i to svě
dectví, že užívají jí nezřídka v domácnosti k hubení hmyzu škodlivého. Na
prosto trestuhodné počínání jest tudíž, užívá-li se barvy této ku květům stro
jeným, oplatkám pečetným, k hračkám dětským a cukrovinkám. Však i papír 
zelený může škoditi, obalují-li se jím věci jedlé, pročež v Paříži nesmějí ho 
míti cukráři, uzenáři, ovocnáři, kupci a t. d. Gmelin a Louyet tvrdí dokonce, 
že účinkem vlhka a lepidel ústrojných vyvinují stěny nebo čalouny zelené 
hnusný zápach arsenovodíku a způsobují záhadné nemoci, někdy docela i smrť 
osob v pokoji takovém obývajících. Nezřídka drží čtverečný metr zeleného 
čalounu v sobě 18 grammův arsenu. V pokoji velikosti prostřední obnáší plocha 
stěn (ovšem nepočítaje stropu) 230 čtverečných metrů a jest v něm tudíž obý- 
vatel obklopen 420 grammy arsenu, což ovšem nejvýš na pováženou, byť by
chom i pochybovali o pravosti tvrzení Gmeliuova. Dotýkají-li se kůže naší 
přímo tkaniny nebo kůže touto barvou barvené, objevují se téměř vždy vy
rážky na rukou a v obličeji. Muž nosící zelené stínidlo měl po více let vy
rážku na čele, kteráž ustala rázem, jakmile byl vzal nové stínidlo. V Liliu 
bylo by se málem otrávilo dítko 18měsíčné, jež ssálo v ústech zelenou záslonu 
postýlky své. Jedovatost zelených barev malířských, jichž užívají děti ve ško
lách, došla povšimnuti u nejvyšších úřadů školských a žákům nařízeno be
dlivý pozor míti. Avšak jest-li pak tato nebezpečná barva, původce tolika ne
hod, skutečně nenahraditelná? Toho nemůže nikdo tvrditi, kdo zná poněkud 
nynější stav průmyslu barvářského. I v těchto listech popsali jsme zeleň Gui- 
gnetovu a podobnou jí zeleň chrómovou i míšenou (str. 694. a 695.), jež dosti
hují skvělosti svou zúplna zeleň Svinibrodskou, pročež ani krása této nesmí 
se za ni přimlouvati. Tolikéž neškodná jest zeleň Rinmanova (str. 123.) a ze-
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leůý ultramarín, o němž pojednáme později. Bylo by teda na vládách, aby 
zasáhly rázně do věci a zakázaly úplné výrobu barev jedovatých. Co tu zákazů 
máme, aby jedy byly lidem špatným co možná nejméně přístupny, a jedovaté 
barvy měly by míti cestu světem volnu, aby podnikaly zákeřnické útoky na 
lidi toho ani ve snách netušící? Nemohli by sami továrníci z povinné šetr
nosti k dělníkům svým i k obecenstvu učiniti přítrž nebezpečí tím, že by 
vyráběli toliko neškodné barvy, jichž jim pokroky vědy poskytují valný vý
běr? Tím pomohlo by se ovšem nejsnáz, kdyby nebylo netečnosti a copařství 
továrníků, z nichž nejeden neostýchá se veřejně tvrditi, že nelze vyráběti ze
lených barev nejedovatých!!

Tyto jedovaté barvy poznáváme snadno, polijeme-li je čpavkem. Rozpou
štějí se v něm barvou krásně modrou a dáme-li roztok na papír, zůstavuje, 
když byl čpavek se vypařil, sraženinu nečistě žlutozelenou. Kdyby však zbytek 
byl bledě modrý, drží barva v sobě měd!, ale jest arsenu prosta.

Novějšího času odporučuje se za zelenou barvu arsenu prostou zásaditý 
síran měďnatý, jehož nabývá se, míchají-li se vřelé roztoky skalice modré a 
octanu draselnatého nebo Sodnatého. Barva suchá jest bledě zelená a skvě- 
lostí dostihuje málem zeleň Svinibrodskou. Ye vodě jest úplně nerozpustná. 
Také bóran mM natý má příjemnou barvu. Nabývá se ho z roztoku skalice
modré bóraksem, sraženina vypírá se, suší se, zahřívá se pro vyloučení vody 
a rozemílá se. Dle toho, jak dlouho zahřívá se, poskytuje rozličné odstíny. 
Hodí se k malbě olejové a na porculáně.

Barevné sirníky kovové. Poznamenali jsme již svrchu (str. 628.), že slu
čují se kovy se sírou (nebo sirovodíkem) namnoze v barevné sirníky. Některé 
sloučeniny toho druhu poskytují nám výtečné a trvanlivé barvy, ku př. sirník 
cíničitý (str. 180. a 674.) má téměř barvu a lesk zlata. Nejdůležitější v této 
příčině sloučeniny poskytuje však rtut a antimon.

Hraněný sirník rtuťnatý(HgS), kterýž skládá se z 86'2%  rtuti a 13 8°/0 
síry, jest krásné a velerozšířené barvivo známé již ve starověku, hlavně ze 
Španělska. Plinius a Strabo připomínají jej jmenem , ježto cinnabaris
(řecký kinabra) slula dračí krev, tuším i mořena a jiná červená barviva rost
linná a toliko nesprávně přikládalo se jméno toto rumělce. Tenť původ mno- 
horozšířeného názvu cinobr č. cinobř (ruský kinobar), nejobvyklejší český ná
zev rumělka pak jest původu slovinského (rumělka, rumenica).

Rumělka jest nejhlavnější rudou rtuti (str. 194— 5.) a vyskytuje se někdy 
tak čista, že může se rozemlíti na barvu, rumělku horskou. U valné většině 
však jest rumělka výrobkem továrnickým, jehož nabývá se opětným sloučením 
rtuti v hutích dobyté se sirou. Sloučení toto může se uskutečniti cestou dvojí: 
za sucha a za mokra. Způsob prvý provozuje se od nejdávnějších dob. Po 
dlouhý čas osvojili si jej Hollandané výhradně a dosud ještě slynou pro krásu 
a láci výrobku svého, ač mají již mnoho soupeřů. Zejména Číňané vyrábějí 
rumělku nade vše krásnou, což má tuším základ svůj toliko v některých vý
hodách při práci, neboť výrobek skládá se právě tak jen ze síry a rtuti jako 
každý jiný. Albert Veliký dokázal během XIH. věku po prvé přímou zkou
škou, že rumělka přirozená není leč sloučenina síry se rtutí, neboť sublimoval 
rtuť se sírou a obdržel červený, lesklý prášek rumělky. Trvanlivosť této barvy 
dovozují nám skvěle starobylé malby nástěnné, zvláště pak svrchu zmíněné 
miniatury a inkunabule či prvotisky, k nimž užívalo se rumělky zvláště často.

Síra a rtuť slučují se vespolek snadno již tenkrát, roztírají-li se spolu 
po delší čas za tepla nebo třepají-li se spolu, i také pouhou teplotou levnou, 
avšak sloučenina takto vznikající jest hnědý nebo černý beztvárný sirník rtut- 
natý (mouřenín rtuťový, aethiops mercurii), jehož nabývá se tolikéž, pouští-li se 
sirovodík do roztoků sublimátu (chlóridu rtuťnatého) nebo jiných solí rtuťnatých. 
Červená barva přísluší jen hraněnému sirníku a jest tudíž třeba zvláštního 
výkonu, aby částečky sirníku beztvárného mohly se k sobě ve hráně složití.
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Nejčastěji koná se tato proměna sublimováním beztvárného Sirníku rtuť- 
natého. V Idrii vyrábí se způsobem tímto velmi mnoho rumělky, kteráž slyne 
pro výtečnosť svou i v cizozemsku. Rozeznávají se tu následující výkony: 
amalgamování či příprava mouřenína rtuťového, sublimování, mletí a raffinování.

K amalgamování síry rtutí béře se více síry, než jest v hotové rumělce 
obsaženo (viz shora), neboť jest třeba nadbytku síry, aby mohla se rtuť s ní 
snáze sloučiti a spotřebovalo se co nejméně r tu ti ; obyčejný poměr jest 84 č. 
rtuti a 16 č. síry. Síra roztlouká se stupami a prosévá Se sítem, jež má 25—30 
nitek po palci (síra hrubší neslučuje se dobře se rtutí, síra drobnější zas 
pluje riá povrchu rtuti, neměníc jí). Síra i rtuť váží se a dává Se do sudů, jež 
jsou pobity železnými obručemi a spočívají na dvou osách ve vodorovném 
loži se otáčejících. Uvnitř mají dřevěné vyvýšeniny hranolovité (péra), aby 
směs odrážela se důkladněji. Celý přístroj skládá se z 18 sudů, jež dostávají 
po 50 librách směsi (42 rtuti a 8 síry), zamalgamuje se tu teda celkem 756 
lib. rtuti se 144 lib. síry. Pohybují se zpodákem (kolem na zpodnívodu), jenž 
otáčí se 15krát za minutu. Za každou obrátku kola otáčejí se sudy čtyrykrát 
tak, že děje se následující oběh obráceným směrem jako předešlý. Celkem 
otáčí se teda každý sud 60 krát za minutu. Točení trvává průměrem 2 ho
diny 44 minuty, čímž přichází směs do teploty 31°C. Nabývá se tu mouřenína 
syrového, kterýž vybírá se ze sudů, váží se a dává se po 20 librách do kuže
lovitých tyglíků hliněných.

Sublimování mouřenína syrového děje se ve 4 pecech plamenných, to
pených tvrdým dřívím na drobno rozštípaným. V každé peci spočívá na že
lezných nosičích 6 litinových hruškovitých nádob, do nichž rozdělí se 6 centů 
30 lib. syrového mouřenína, totiž do každé nádoby 5 celých tyglíků po 20 lib. 
a obsah jednoho tyglíku dává se stejným dílem do všech nádob. Naplněné 
kolby pokrývají se plechovými klobouky, obtíženými cihlami. Pod kolbami topí 
se zvolna tak, že šlehá plamen prvé na dvě a postupuje pak zvolná pod-
ostatní: Po chvíli slučuje se síra se rtutí v prvých kolbách, děje se silný vý
buch a vyráží plamen kloboukem, po němž následuje dým hustý a plamen 
silnější. Poněvadž objevuje se tu dým či kouř, dává se celé práci název 
kuřovdní. Jest-li odkuřování při prvých kolbách dovršeno, postrkuje se oheň 
k následujícím dvěma a dále, až stal se úkaz řečený ve všech kolbách. Vý
robek, jenž slově mouřenínem odkouřeným, zůstává napořád v kolbách, aby 
doznal proměny další, sundávají se toliko klobouky plechové á nasazují se 
se hliněné. Topí se pak dosti silně a pode všemi kolbami zároveň. Teplota
povyšuje se nenáhle, až jme se překapovati nadbytek síry trubkou klobouku
a přicházejíc do vzduchu zapaluje se slabým třasknutím. Toť dělníkům zna
mení, aby nastrkovali ku kloboukům spojnice a jímadla z pálené hlíny, jež 
spojují se vespolek důkladně hliněným tmelem. Nastupuje pak proměna ru
mělky v páry, sublimování, při němž topí se notně. Poněvadž tmel vysouší 
se teplem rychle, puká a nezavírá víc otvorů, navlhčují jej dělníci po celou 
dobu sublimování. Rumělka osazuje se prvé na nejchladnějších místech jimadel 
a spojnic a konečně i v kloboucích. Ku konci práce vyšlehují ze skulin mezi 
kolbou a kloboukem modré plaménky síry a mizí opět, čímž ukončeno subli
mování, pročež hasí se oheň a ochlazuje se pec úplně. Sundávají se tu ji- 
madla, spojnice a klobouky, ze spojnic vyráží se rumělka a může se jich na 
novo užívati, jimadla a klobouky však roztloukají se a rumělka seškrabuje se 
s nich důkladně nožem a štětcem. Nabývá se tu rumělky v kusífch a drobné, 
tato pak dává se při následujícím sublimování přísadou. Celkem trvává sub
limování 6 hodin 48 minut a z doby té připadá na odkuřování 15 minut. 
Rumělky kusové jest v kloboucích 69°/0, v spojnicích 26%  a v jimadlech 5% . 
Kusy jsou tmavočervené, paprskovité, kovolesklé a lámou se snadno. Buďto 
prodávají se nebo připravuje Se z nich vlastní barva tím, že melou se kameny 
mlýnskými. Zpodek jest nehybný a nad ním obíhá běhoun, oba jsou křésány.



702 B arva a  příprava  jich .

Rumělka mele se pod vodou, aby neprášilo se tolik a dostala zrno stejnější. 
Když procházejí větší kusy, zvětšuje se mezera mezi kameny, avšak zmenšuje 
se při mletí druhém a vždy přičiňuje se voda. Teplota rumělky rozemleté 
(vermillónu) bývá 38° C., ježto místnost má teplotu 15° C. Kolo vodní otáčí 
se 5krát a kámen 40krát za minutu, čím  častěji mele se rumělka, tím více 
ruší se krystalovitosť její a tím bledší má barvu ; rumělka čínská prochází 
kameny 2krát, rumělka tmavočervená 4krát a rumělka světlá 5krát.

Konečně čistí se ještě mletá rumělka, aby se zbavila nadbytku síry, 
louhem draselnatým (roztokem uhličitanu draselnatého), jehož nabývá se z po
pele bukového loužením (str. 394.). Mletá rumělka pouští se do kádě a sází 
se ke dnu, ježto voda stéká. Ssedlá rumělka vybírá se po 2 centech do ko
tlíku železného, polévá se 45 librami louhu a vaří se s ním as 10 minut, po 
té vybírá se do čerstvé kádě. Louh, držící sirník drasličný, vypouští se pak 
kohoutkem, na rumělku pouští se vřelá voda a sází se opět ke dnu, což opa
kuje se 4krát. Voda s rumělky stékající procezuje se plátnem v dřevěném 
rámě napnutým. Po té děje se podobně vodou studenou 4—6krát, až totiž 
voda jest úplně čira a vidí se zřetelně rumělka na dně. Po té vybírá se do 
mělkých mís hliněných a suší se na nich teplotou 70—90° C-, což trvá 2— 3 dny. 
Mísa taková váží 5 liber a vejde se do ní 19 lib. barvy mokré, jež sesýchá 
na 15 lib. barvy suché. Čím čistší jest mokrá barva, tím více vody drží a tím 
méně se jí vejde do mísy. Sušením rumělka speká poněkud, pročež rozbíjí 
se na velikém korytě dřevěnými válci a prosévá se. Hotová barva rozesílá se 
v hnědých kožich ovčích nebo v bedničkách papírem vylepených.

Rumělka rozeznává se nemálo temností a skvělosti barvy, což nezáleží 
toliko v jemnosti prášku, ale též v jakosti surovin, způsobě přípravy a hlavně 
snad v úpravě konečné. Obzvláště vyniká rumělka čínská pro skvělou barvu 
téměř karmínovou. Bylo mínění, že toho příčinou malé množství sirníku anti
monového, avšak nedošlo potvrzení. Sublimuje-li se rumělka s 1% sirníku 
antimonového, nabývá se těla barvy ocelové, jež dává prášek hnědočervený. 
Rozetře-li se, vyváří-li se opětně roztokem jater sirných a zavlažuje-li se po 
té s kyselinou solnou, podobá se úplně rumělce čínské, ale není v ní víc 
antimonu. Též tvrdí se, že nabývá rumělka barvy skvělejší, zůstavuje-li se 
po kolik měsíců ve tmě pod vodou nebo velmi rozředěnou kyselinou dusičnou, 
ježto míchá se častěji.

Y Hollandsku připravuje se černý sirník rtuťnatý za tepla. Síra roz
tápí se totiž v železných kotlích, přičiňuje se do ní zvolna rtuť a míchá se 
ustavičně.

Bylo již dávno známo, že lze rumělku připraviti neméně krásnou též 
za mokra (zmínku o tom činí Bohumír Schulz 1687). Beztvárný sirník r tu ť
natý totiž mění se, dotýká-li se s roztokem některého sirníku kovů žíravin, 
v rumělku čili sirník hraněný, což děje se zvolna v obecné teplotě, rychleji 
pak v teplotě zvýšené. Pochodu tomu jest na prospěch, že černý sirník rtu ť
natý rozpouští se v sirnících kovů žíravin. Způsob této přípravy naznačil 
Kirchhoff z Petrohradu 1797 a opravil Brunner z Bernu. 300 č. rtuti roztírá 
se se 114 č. síry tak dlouho, až není viděti kuliček rtutěných, po té přiči- 
ůuje se do směsi roztok 75 č. žíravého drasla ve 400—450 č. vody a zahřívá 
se v železné nádobě do 50—55°. Na počátku míchá se ustavičně, později 
vždy po přestávkách. Za vypařenou vodu přilévá se jiná, zvláště tehdáž, kdyby 
směsice rosolovatěla. Po několika hodinách obrací se černá směsice do hnědá 
a konečně, nezřídka náhle, do červena, až má náležitou barvu. Celý pochod 
trvá 8—12 hodin. Hotová rumělka dělí se plavením od přebývající nezměněné 
rtuti. Způsobu tohoto užívá se s nejlepším výsledkem v Německu, kde vý
roba páčí se na 140000 kgr. ročně, a ve Francii.

Martius navrhuje, aby směs z 1 č. síry a 7 č. rtuti polila se v silné 
láhvi skleněné 2—3 č. silného roztoku jater sirných. Neplná láhey ukládá se
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do dřevěných pilin v bedně a zavěšuje se na hořejší trámec rámu pily nebo 
stoupy. Ustavičným prudkým otřásáním vzniká tu ve 2—3 dnech nejkrásnější 
rumělka. I kysličník rtuťnatý, kalomel a jiné sloučeniny rtuti mění se Sirníky 
kovů žíravin v rumělku.

Rumělka za mokra připravená má obyčejně skrovnější stálosť, poněvadž 
nebývá rtuť se sírou dokonale sloučena. Zhusta vyskytuje se v obchodě na 
pohled krásná, ale drží v sobě nezměněnou rtuť a mění záhy barvu svou. 
Tře-li se takováto rumělka silně na papíře, zůstavuje stopu černou, bylo-li 
však sloučení dokonáno, jest stopa červená. Rumělka vyniká skvělostí svou 
nade všecky ostatní barvy červené, toliko karmín závodí s ní krásou, ale ne- 
dostihuje jí lácí a vlastnostmi jinými. Rumělka jest lesklý prášek, jehož barva 
mění se světlem slunečným do temna a konečně do černá. I zahříváním za
temňuje se barva jeho, ale nedostoupí-li teplota k sublimování, vrací se chla
dem opět barva červená. V kapalinách rozpouští se nesnadno, ještě nesnadněji 
než sirník beztvárný, nemění se vřelou kyselinou dusičnou, ale rozpouští se 
královskou lučavkou, zavlažuje-li se s ní déle. Rumělka za mokra připravená 
rozpouští se snadněji. Yelmi snadno rozpouští se bydrosulůdem sodnatým. 
Polije-li se roztokem dusičnanu stříbrnatého, do něhož dán nadbytek čpavku, 
černá téměř okamžitě, neboť tvoří se tu černý sirník stříbrnatý. Zkouškou 
touto možno se přesvědčiti, že v nějaké červené barvě jest rumělka.

Nezřídka porušuje se rumělka přimíšeninami červenými, nýbrž i bílými, 
hodnoty ovšem skrovnější, jako jsou ku př. minium, červeň chrómová, realgar, 
kolkotar, moučka cihlová, běloba, talek, síran barnatý, dračí krev. Dobrá ru 
mělka nezůstavuje zbytku, pálíme-li ji v železné lžici do červena, nehnědne 
kyselinou dusičnou (tím poznává se přidané minium) a nebarví nikterak vřelý 
líh. Drží-li v sobě nesloučenou síru, barví vlhká již v obecné teplotě a rychleji 
za horka měd i mosaz temněji a sama zatemňuje se tolikéž nepěkně. Takové 
rumělky nelze užívati k tisku rytými deskami měděnými, jež by přišly záhy 
na zmar, ani k malování šablonami mosaznými. Volná síra odnímá se jí, jak 
svrchu povědíno, vřelým roztokem uhličitanu draselnatého, jenž mění se sirou 
do žlutá a tím ji dovoluje poznati.

Poněvadž jest rumělka úplně nerozpustná v mízách těla našeho, nemá 
v obecných poměrech účinků škodlivých a může se jí barvití též kaučuk tvr
zený, jehož užívá se k zasazování zubů. Podobně tétovují jí Indiané své tělo 
a španělští dobyvatelé poznamenali, že děje se to pomocí rudé hlinky, avšak 
naleziště její v Kalifornii bylo teprv za našich časův objeveno. U Římanů 
byla líčidlem obecným, censoři jí barvili ve svátky tvář sochy Jovišovy a voje
vůdcové, jimž povolen vjezd vítězoslavný, natírali jí své tělo. Tolikéž barvily 
se jí nápisy na zlatě nebo mramoru, jakož i nápisy náhrobků. Nám slouží 
hlavně za barvu malířskou a tiskařskou a k dělání pěkného vosku pečetného.

Rumělka antimónová. Sloučeniny antimonu se sirou ukazují nám zřejmě, 
jak velikou důležitost v příčině barev má tvar. Pouští-li se sirovodík do roz
toku chlóridu antimonového, nebo přičiní-li se do tohoto sirník sodnatý, vzniká 
sedlina krásně pomorančová, vodnatý to beztvárný sirník antimonový. Zahřívá-li 
se tato sedlina do 200°, pozbývá vody, černá a stává se krystalovitou. V této 
podobě rovná se úplně přirozenému sirníku, antimonitu (Sb2S3). Jiným způ
sobem přípravy pak objevuje se nám v podobě prášku překrásně červeného, 
jenž slově rumělkou antimónovou*'). Toto barvivo krásné hodí se zvláště za 
barvu olejovou nebo vodovou, nedoznává proměny vzduchem, světlem, zředě
nými kyselinami ani čpavkem, kryje lépe než minium a rumělka chrómová 
nebo rtuťová a poskytuje červeň nejčistší. Může se míchati s bělobou olo-

*) Jméno totéž, cinnabaris Antimonit, dává se též sloučeniuě, kteráž sublimuje, za
hřívá-li se sirník antimonový s chloridem rtutnatým, ku konci pochodu prudkým horkem. 
Jest to ovšem hraněný sirník rtuťnatý, rumělka pravá.
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vénou, ale rozkládá se vápnem a nehodí se k malbám al fresco. Bylo již 
v minulém století známo a dochází nyní většího povšimnuti.

Rumělky antimonové nabýváme, mícháme-li roztok chloridu antimono
vého s roztokem sirnatanu sodnatého nebo vápenatého a zahříváme-li směs 
nenáhle parou do 30—50°, neustávajíce míchati. Práce končí se, když pře
stává se tvořiti sraženina a nabyla nejkrásnější barvy. Na počátku má barvu 
slaměnou, po té oranžovou, červenou rozličných odstínů a na konec by zhnědla 
a téměř zčernala. Červená sraženina sbírá se na cedítku, propírá se kyselinou 
octovou velmi zředěnou, po té vodou a konečně suší se. Čirá kapalina s ní 
odlitá pouští se na sirník vápenatý (popel sodový, str. 407.), čímž vzniká 
hned opět sirnatan vápenatý, což může se 20—30krát opětovati, až totiž chlo
rid vápenatý, tvořící se při onom pochodu vedlé rumělky, nahromadil se příliš 
v roztoku.

Červenohnědé kerm.es minerále, kteréž jest směs z beztvárného sirníku 
antimonového s kysličníkem antimonovým, a pomorančová síra zlatá, kteráž 
nejčastěji se skládá ze sirníku antimonového a antimóničného, slouží obyčejně 
za léky, ale míchají se též s bělobou barytovou na pomorančové barvy na
těrači a dělají se z nich barevné tužky.

Mezi barevnými sirníky vyniká též sirník kademnatý, jenž slově Slut 
kadmiová (Jaune briliant). Nabývá se ho, pouští-li se sirovodík do roztoku 
solí kademnatých, nebo pálí se kysličník kademnatý se sirou (str. 119.). Má 
barvu krásné a skvěle žlutou až oranžovou, horkem hnědne a červená ne
stále, ale netěká a nerozkládá se. Nerozpouští se v žíravinácb, čpavku a 
sirníku ammonatém, čímž různí se od sirníku arsenového jinak podobného, 
ale rozpouští se v silné kyselině solné nebo ve zředěné vřelé kyselině dusičné. 
Jest velmi stálou barvou malířskou, poskytuje pěkné míšené barvy zelené a 
barví se jí hedvábí. Nyní užívá se jí zvláště k barvení mýdel toalétných. 
Mýdla takováto nedoznávají proměny světlem ani časem a vymáhají toliko 
skrovné přísady barvy této. Barva prodává se rozetřená s olejem v těsto 
(en pate) a míchá se s mýdlem rozpuštěným.

Ultramarín. Nejčistšími a nejskvělejšími barvami, jež vyskytují se v říši 
nerostů, vynikají některé kameny tvrdé, jež jsou tudíž drahokamy. Tyto mají 
podobu hráni, jsou sklovitý a průzračný a tím právě přicházejí barvy jejich 
k  nejvyšší platnosti. Jako jiné drahokamy byly lidem ode dávna známy, tak 
i lazurit (lapis lazuli) docházel užívání již ve věku starém. Ovšem dávalo se 
mu tehdáž jméno sa fír  nebo též cyanus (charpa). Stupněm tvrdosti (5 5) ne
rovná se drahokamům jiným, nicméně však požíval vážnosti veliké pro vzác
nost svou a velikou vzdálenost nalezišť. Přiváží se hlavně z činy, Buchar- 
ska, Persie; při ústí Zlodanky do jezera Bajkalského nalézá se s vápencem 
a žulou, nad Indem pak s vápencem, vždy však jen po různu a po skrovnu. 
Záhy již strojila se modrá barva z kousků lazuritu, jež nehodily se ku šper
kům, a způsob přípravy popisuje se již v XI. století. Později teprv dáno 
barvě jméno nynější ultramarín či transmarin, poněvadž přivážela se tehdáž 
ještě ze zámoří. Barva tato připravovala se ve středověku hlavně v Benát
kách Vlašských, později též v Ěímě a Paříži.

Díváme-li se na lazurit celistvý drobnohledem, poznáváme v něm zrnitou 
směs z částeček bílých (tuším vápence) a z jiných krásně modrých. Šlo při 
dělání barvy teda o to, aby se vyloučily a zvlášť připravily části barvou na
dané, což poštěstilo se záhy v míře podivuhodné zvláštním způsobem plavení.

Lazurit rozbíjí se na kousky zvící lískových ořechů, vypírá se vřelou 
vodou, po té pálí se a hází se horký do vody trochou octa pomíšené, kdež 
zůstává po několik dní. Pak opětuje se pálení a hašení vodou. Účel práce 
této jest, aby kámen zkřehl a odňalo se mu vápno, jež v sobě drží. Po té 
rozbíjí se v hmoždíři na prášek, kterýž prosévá se drobným sítem hedvábným. 
Prášek roztírá se s roztokem medu, jenž zbarvil se krví dračí do fijalova, na
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kameně po 1—2 hodiny, po té suší se ve stínu, propírá se roztokem popele 
vrbového, velmi slabě alkalickým, a suší se opět. Pak roztápí se nad levným 
ohněm rovná váha směsice z terpentýnu, kalafuny, smůly bílé, vosku žlutého 
a oleje lněného, kteráž připravena dříve a vyčištěna co nejlépe, a do ní sypá 
se sítem drobným prášek lazuritu, ježto míchá se ustavičně. Směs tato hází 
se do studené vody, prohněte se opět rukama, aby byla úplně stejnorodnou, 
a zůstává 14 dní pod vodou. Vybírá se pak do šátku, namáčí se v něm do 
vlažné vody a tlačí se slabě, čímž vytéká voda nečistá. Hněte-li se směs dále 
ve vlažné vodě, prochází šátkem do vody toliko ušlechtilá modř a přimíšeniny 
podlejší zůstávají v pryskyřici. Jakmile voda zmodrala úplně barvou propla
venou, vyměňuje se za čerstvou, což děje se vždy as za hodiny a po tak 
dlouho, pokud voda modrá ještě. Modré vody prolévají se sítem, aby se zba
vily pryskyřice, a barva vylučuje se z nich stáním, nejkrásnější z vody prvé, 
z následujících pak čím dále tím světlejší a neúhlednčjší. Konečně rozpouští 
se pryskyřičný koláč v oleji lněném a sbírá se prášek na dně, kterýž slově 
popelem ultramarínovým  a má barvu bledě modrošedou.

Tato loudavá a pracná příprava ze suroviny vzácné a drahé, kteráž po
skytovala nad to jen skrovný výtěžek (dle Désormesa a Clémenta z dobrého 
lazuritu toliko 2— 3% , dle jiných zpráv prý až 25%), přišla ovšem velice 
draho a nejlepší druhy modři měly dvojnásobnou cenu zlata. Proto také do
cházela užívání toliko při nejlepších malbách, při nichž ovšem vzácnými vlast
nostmi svými přicházela k úplné platnosti. Na malbách starobylých zaskvívá 
se dosud v nedostíhlé kráse, dávajíc takto znamenitou trvanlivost svou na 
jevo. Neměnit se světlem, vzduchem, vlhkem, výpary prostorů obydlených, 
žíravinami, oleji a porušuje se toliko mocnějšími kyselinami; pozbývá pak 
barvy své a šíří pronikavý zápach hnilými vejci na důkaz, že má za součástku 
síru. R. 1828 stála libra tohoto přirozeného ultramarínu 625 zl. a prodaly 

se ho as 4 libry. Nyní má ultramarín ovšem užívání přerozsáhlé, avšak ne
mohlo k tomu dříve dojiti, pokud nebylo jej možno připravovati ze surovin 
vůbec rozšířených a laciných, pokud nevykázal mu skvělý vynález k obecnému 
překvapení místo čelné mezi barvami nejlevnějšími. Vyrábí se nyní ročně as 
9 millionů kilogrammů ultramarínu strojeného, prodává se ho pak 100 kilogrammů 
průměrem as za 66 zl. a za peníz, jejž stála druhdy libra, lze nyní dostati 
téměř 1000 kilogrammů!!

Když však továrny poskytují barvu tuto nyní tak levně a hojně, bylo by 
domýšleti se, že starodávná příprava svrchu vylíčená upadla zúplna v zapo
menutí, leč není tomu tak. Malířům vyrábí se dosud nějaká čásť ultramarínu 
přirozeného za ceny málo zmírněné, poněvadž prý ultramarín strojený, jak 
koli krásný, nedostihuje ve světlejších odstínech úplně jasnosti a jemnosti 
onoho. I popele ultramarínového užívají malíři ještě rádi.

Výroba ultramarínu strojeného. Pokus O to, aby se připravila tato pře
vzácná zplodina přírody, nemohl se ovšem státi, pokud nevědělo se, z jakých 
látek se skládá vlastně lazurit, pokud nebyli s to chemikové, aby podstoupili 
přesný rozbor jeho. Po dlouhý čas převládalo mínění, že měd jest příčinou 
barvy modré, avšak Marggraff v Berlíně dovodil r. 1758, že tomu není tak, 
což dosvědčil po té i Klaproth. Zkoumatelé pozdější, zvláště prof. Kristián 
Bohuchval Gmelin v Tubinkách, dovodili, že skládá se ultramarín z křemiči
tanu hlinitého, sodíku, síry a nepatrného množství železa. Poněvadž postrá
dalo se tu těla, kteréž by mohlo býti původem barvy modré, vzniklo do
mnění, že jím jest železo a teprv později vyšlo na jevo, že lze připravit! 
ultramarín beze všeho železa. Prvá myšlenka tohoto nálezu, jejž nazývá Liebig 
korunou všech nálezů hledících k sestrojení nerostů, vznikla as tím, že na
lezeny jsou nahodilé výrobky továren chemických lazuritu podobné. R. 1814 
nalezl Tessaěrt v sodových pecech St. Gobainských tělo modré, jež ukázalo 
se pravým ultramarínem býti. Kuhlmann v Liliu nalezl v peci, v níž pražila

J a h n o v a  Kronika práce. Díl IV. 8 9
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se sůl Glauberova, místy mezi cihlami ultramarín. Podobné bylo as modré 
tělo, jež viděl Goethe 1787 v Palermě jakožto výrobek sicilských vápenic a 
jímžto zdobili umělci tamější oltáře. Výrobky řečenými dán důkaz, že z obecné 
hlíny, sody a síry lze nabyti ultramarínu. Prvý krok k vynálezu stal se Gme- 
linein svrchu jmenovaným, kterýž r. 1822 připravil z nerostu Ittneritu (v němž 
obsažen křemičitan sodnato-hlinitý a síran vápenatý) dmuchavkou ultramarín 
a vyloučil z něho kyselinami sirovodík právě jako z ultramarínu pravého. Tu 
byla pařížskou jednotou ku povzbuzení národního průmyslu 1824 ohlášena 
cena 6000 franků tomu, komu by se poštěstilo sestrojení ultramarínu. Gmelin 
zamýšlel se ucházeti o tnto cenu, ale nedostávalo se mu v Tubinkách pomů
cek k tomu potřebných, aby myšlénku svou učinil skutkem, pročež vypravil 
se z jara r. 1827 do Paříže, aby se poradil s Gay-Lussacem, kterýž domlou
val mu, žeť nejlépe, myšlénku tu prozatím zachovati v tajnosti. Týž Gay- 
Lussac ohlásil akademii nauk dne 4. února 1828, že poštěstilo se Guimetovi 
v Toulouse připraviti ultramarín, pomlčel však o sdělení Gmelinově. Touto 
podezřelou shodou okolností vznikl o prvenství vynálezu tuhý spor mezi che
miky německými a francouzskými, avšak podobá se, že každý vynálezce uhodil 
na jinou cestu a že Guimet nejdříve dovedl připraviti skutečnou barvu. Gui- 
met dovozoval mimo to, že zná tajemství již po kolik let a že malíř Ingres 
užil barvy jeho již r. 1827. Guimetovi přiznána tudíž cena svrchupsaná a 
r. 1834 objevil se výrobek jeho na výstavě pařížské. Guimet však úzkostlivě 
tajil podstatu vynálezu, kterýž byl mu pramenem bohatství (prodávali libru 
barvy své s počátku za 140 zl.!) a teprv po letech vydal popsání jeho. Gmelin 
vznesl svou rozepři na soud veřejnosti a popsal přípravu modři, čímž průmy
slu posloužil převelice. Rozpouštěli čistou kyselinu křemičitou v žíravém louhu 
sodnatém, přičinil do roztoku čistý kysličník hlinitý a odkouřil směs, až zů 
stavila vlhký prášek. Tento pak rozetřel se s květem siroým a pálenou so
dou a pálil se v zavřeném tyglíku. Nabývalo se tu těl nečistě žlutozelených 
nebo modrozelených, kteráž zahřívána na vzduchu měnila se v modř. Způsob 
tento nemotorný, drahý a vůbec nedostatečný zavdal podnět k dalšímu badání 
v oboru tomto, jímž dokázalo se, že zřízena r. 1834 prvá továrna ultramarí
nová v Němcích. Valný podíl v rozvoji nového průmyslu měla poznámka, 
kterouž učinil Dumas ve své rukověti chemie průmyslnické, znění tohoto: 
„Není pochybnosti o tom, že lze z kyseliny křemičité, kysličníku hlinitého a 
sirníku sodnatého připraviti strojený ultramarín. Jest k tomu tuším třeba sir
níku vyššího. Zkušenosti učiněné v pecech sodových dovozují, že lze se do- 
dělati výsledku hlinou cihlářskou: k tomu necht hledí teda chemikové po 
přednosti. Kdyby se skutečně poštěstilo dělati z obecné hlíny a sirníku sod
natého ultramarín, byla by to nejkrásnější, nej trvanlivější a nejlacinější modř 
dosud známá. “ Prof. Engelhart v Norimberce překládaje spis Dumasův po
všiml si místa tohoto a jal se zkoušeti výrobu ultramarínu. Po brzké smrti 
jeho pokračoval jeho příručí a nástupce Leykauf v badání tom a došel ko
nečně výsledku, že připravoval ultramarín do libosti z hlíny, soli Glauberovy, 
síry a uhlí. Takto vznikla r. 1838 slavná a velkolepá továrna Norimberská 
a po ní mnoho jiných spravujících se u výrobě na mnoze zvláštními pravidly, 
kteráž tají všemožné. Výroba strojeného ultramarínu provozuje se nyni nej
rozsáhlejší měrou v Německu (v 32 továrnách výroba 6,579.308 kilogrammů 
čili 76% veškeré výroby) a ve Francii (v 6 továrnách výroba 1,156.000 kgr.), 
mimo to v Rakousku (ve 4 továrnách 400.000 kgr.) a v Belgii (1 továrna vyrábí
450.000 kgr.). Ku podivu jest, že Anglie nemá účastenství v tomto průmy
slovém odvětví, ač v ní jest výroba surovin ultramarínu nejznamenitější, avšak 
pravou příčinou toho jest tuším zásada rozdělení práce v Anglii zvláště vážená.

Při výrobě ultramarínu rozeznávají se nyní po přednosti dva směry, totiž 
výroba ultramarínu křemíkem chudého anebo bohatého (křemičitého).

Ultramarín křemíkem chudý, kterýž má barvu světlou, čistě modrou a
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rozkládá se snadno nasyceným roztokem kamence, připravuje se ze směsi 
z čisté hlíny (kaolinu) s pálenou solí Glauberovou (sulfátem) a uhlím (ultra
marín sulfátový) nebo ze směsi z hlíny se sodou, sirou a uhlím (ultr. sodový), 
nebo užívá se zároveň sulfátu i sody. Za uhlí volí se raději jiná odkysličo- 
vadla, zvláště kalafuna nebo černá smůla. Nezřídka brává se za sůl Glaube- 
rovu nebo sodu částečně též sirník sodnatý. Má-li se připraviti modř tma
vější, dává se toliko sůl Glauberova, ze sody pak jest modř světlejší, krás
nější, lépe kryjící. 100 č. sody vydá ve směsi tolik co 80 č. soli Glauberovy 
nebo co 50 č. sirníku sodnatého. Složení směsi různí se v jednotlivých továr
nách značně, za průměr lze pokládati čísla tato:

I. II.
Bezvodné hlíny porculánové . . 100 100
pálené soli Glauberovy . . . 83—100 41
pálené s o d y ...............................  — 41
uhlí    17 17
síry  ................................. — 13

Součásti svrchu jmenované rozmělňují se ušlechtile a míchají se co nej- 
důkladněji, směsice pak pálí se v tyglích z ohnivzdorné hlíny zvýší l — l ' / 2 ‘ 
a zšíří as V2', pokrytých víky. Tyto tyglíky staví se do peci podobné peci 
chlebové a horký kouř prochází pode dnem peci. Horko dostupuje ponenáhlu 
světlého žáru červeného nebo téměř žáru bílého a trvá až i půl dne, při čemž 
hledí se k tomu, aby vzduch přistupoval co nejméně. Když dokončil se výpal, 
uzavírá se pec a chladne, konečně vyndávají se tyglíky. Směs v těchto jest 
šedá nebo žlutozelená, velmi kyprá a houbovitá a spekla se v kusy větší a 
menší. Rozemílá se kameny mlýnskými do největší jemnosti a vypírá se vo
dou, třeba-li plaví se též. Ku konci roztírá se ještě za sucha a propouští se
síty vlasovými. Prášek takto připravený jest ultramarín , kterýž pro
dává se za barvu nebo slouží dále k výrobě ultramarínu modrého. Hlavní
ctností jeho jest úplná neškodnost, skvělostí nemůže se nikterak vyrovnati bar
vám měděným. Hlavně malují se jím pokoje, méně často čalouny.

Z ultramarínu zeleného připravuje se modrý pražením na vzduchu, ježto 
přičiňuje se síra čili nic. Většina síry spaluje se tu v kyselinu siřičitou, čásť 
sodíku okysličuje se a rozpouští se po té v podobě soli Glauberovy, původné 
množství síry pak nedoznává změny. Že proměna zeleni v modř děje se sku
tečně jen odnětím sodíku, dovozuje se zkouškou následující: Pouští-li se chlór 
úplně suchý na horký zelený ultramarín, modrá tento za krátko a vzniká 
chlorid sodnatý ze sodíku zeleni a z volného chlóru (k užívání v továrnách 
nedospěl ještě tento způsob přípravy). Pálení do modra děje se v křivulích 
nebo válcích, nebo na nístěji peci, k němuž nemá plamen a kouř přístupu. 
Když dostoupilo horko červeného žáru, přičiňuje se síra a míchá se náležitě, 
až neobjevují se více páry sirné. V téže práci pokračuje se tak dlouho, až 
vyňatá ukázka barvy jeví žádoucí odstín modři. V některých závodech nedo- 
konává se pražení po jednou, ale výrobek nezmodravší ještě úplně vypírá se, 
rozemílá, hněte a prosévá se a pak teprv dopražuje se, čímž nabývá mnohem 
větší stejnorodosti, poněvadž tu nezůstává zrnek uvnitř zelenějších. Děje-li se 
pražení na nístěji ze zpodu zahřívaném, jest účinek mnohem rychlejší, neboť 
má tu vzduch mnohem volnější přístup. Oběma způsoby přichází však tolik 
kyseliny siřičité na zmar, že továrníci ultramarínu mohli by připravovati hojně 
kyselinu sírovou, vedouce plyny z peci pražecí do olověných komor, kyselinou 
tou pak mohli by si valný podíl Glauberovy soli sami vyráběti. Nyní ovšem 
neděje se to a kyselina siřičitá souží jak dělníky v továrně tak i veškeré 
okolí svým pronikavým dusivým zápachem.

Poslední práce směřují k tomu, aby se modř zbavila součástek ve vodě 
rozpustných, pražením vzniknuvších, zejména soli Glauberovy. Propírá se

89*
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barva tudíž co nejdůkladněji vřelou vodou, čímž poskytuje roztok soli Grlau- 
berovy, jehož možno k výrobě modři zas použiti, když vyloučilo se železo 
z něho vápnem Ultramarín špatně praný speká v sudech, do nichž ukládá se, 
ponenáhlu zase. Barva náležitě vypraná rozemílá se žulovými kameny mlýn
skými, mezi něž přitéká voda, a barevné vody pouštějí se do kádí, v nichž 
osazují se rozličné druhy podlé jemnosti své; zároveň přimíchává se hlína 
porculánová nebo mletá sádra do světlejších druhů. Ultramarín na dně kádí 
v podobě kaše vyloučený vybírá se do konopných pytlů, vytlačuje se a suší 
se na lískách v topených sušírnách. Konečně roztlouká se a prosévá se. 
Barva takto připravená držívá v sobě 6—8%  síry.

Béře-li se ku přípravě ultramarínu jediné , pálívá se větší množství 
směsi ve skříních hliněných nebo dává se v podobě velikých balvanů, pokry
tých kameny ohnivzdornými, přímo na nístěj peci plamenné, pod nímž pro
chází horký kouř, než vejde do peci Když jest směs dopálena, uzavírá se 
pec a chladne. Při tomto nenáhlém chladnutí velikého balvanu pórovaté směsi 
nastupuje pražení a mění se výrobek po většině v modř. Zeleného ultrama
rínu takto teda nelze vyráběti, ale nedokonalá modř dopražuje se ještě se 
sirou. Čím více síry a sody dává se do směsi, tím více modrá tato chlazením. 
Míchají se tudíž nyní suroviny v přiměřených poměrech a zahřívá se směs tak 
mocně, že poskytuje jediným pálením hned krásnou modř. Tato jest temnější, 
vydatnější a drží v sobě více síry (10—12°/0).

Ultramarín křemičitý připravuje se z hlíny, do níž dáno 5— 10°/o bez
vodné kyseliny křemičité, sody, síry a uhlí. BučE vybírají se hlíny kyselinou 
křemičitou bohatší, nebo užívá se mletého písku křemenného, nebo hlíny in- 
fusoriové, kteráž prodává se nyní plavená a jest k účelu tomuto zvláště způ
sobilá. Za uhlí béře se nyní téměř všeobecně kalafuna, sloučenina to uhlíkem 
bohatá a mocně odkysličující. Způsobem tímto nabývá se hned modři, kteráž 
vypírá a plaví se jak svrchu vylíčeno. Dle toho, kolik kyseliny křemičité 
dáno do směsi, mění se barva její do červena a zvyšuje se stálost v roz
toku kamence. Důležitá vlastnost tato spravuje se však i fysikalnými vlast
nostmi použité hlíny, zvláště určitou hustotou její. Způsobem tímto nabývá 
se barvy k mnohým účelům nejzpůsobilejší, jež drží 1 2 —15°/0 síry, avšak 
příprava potkává se týtýž s nesnázemi, poněvadž směs křemíkem bohatá speká 
v peci snadno. Z této modři připravují se zvláštním způsobem, při němž 
děje se ve vyšší teplotě náhrada sodíku jinými prvky, barviva fijalová. Pře- 
ruší-li se pálení ultramarínu křemičitého před časem, nabývá se barviv čer
vených a Slutých, z nichž vylučuje se kyselinami kyselina siřičitá, ale ne 
více sirovodík.

Opravy, kteréž staly se novější doby u výrobě ultramarínu, záležejí hlavně 
v tom, že užívá se lépe starých způsobův a rozličných podrobností jich, pro
čež nabývá se mnohem méně ultramarínu špatnějšího, kterýž vzniká bučlto 
vadným výběrem surovin nebo chybným pražením. Pokrokem tímto vysvětluje 
se, že továrny dodělávají se výsledku hmotného, ač zdražují se suroviny i mzdy 
a barva stává se stále lacinější. Nemalou zásluhu o. zdárný výsledek má také 
péče, kteráž věnuje se mechanické části výroby, nebot nahrazuje se práce 
ručná kde jen možno stroji a zdokonalují se přístroje k mletí, sušení a t. d.

Nynější výroba ultramarínu postonává ještě vadou, že potřebuje se solí 
sodnatých dosud mnohem více, než pochod výroby vymáhá skutečně. Spo
třeba skutečná obnáší pří 100 č. ultramarínu as 34 č. sody a nejvýše 15 č. 
síry, nicméně však jest továrník nucen bráti až 60 č. sody a neméně síry, 
aby nabyl 100 č. modři. Síra vypařuje se u větší části v peci, spaluje se 
na kyselinu siřičitou a přichází na zmar. Přebytek sody zůstává sice v ultra
marínu surovém, ale přivádí se zřídka opět k užitku. Příčinou ztrát těchto 
jest hlavně nemožnost, aby se připravily přiměřené nádoby ku pálení, kteréž 
by vzduchu nepropouštěly.
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Jakým způsobem skládají se suroviny svrchu jmenované, aby vznikl ultra
marín, jaké složení chemické má tento, co jest příčinou modré barvy, není 
dosud přese vše pilné zkoumání této tajemné barvy na jisto postaveno. Ježto 
po Marggraffovi mnozí učenci zastávali mínění, že základem barvy jest železo, 
dovozují na opak jiní, že železo jest přísadou jen nahodilou a skutečně vy
hledávají továrníci po přednosti takové suroviny, jež postrádají železa na prosto. 
Zvláštního tuším povšimnuti zasluhuje mínění W. Steina, že ultramarín není 
leč pouhou směsí ze sirníku hlinitého se křemičitanem sodnatým a že tímto 
obaluje se onen a dochází tak ochrany před účinkem vzduchu. Skutečně 
vzniká modř, namícháme-li důkladně rozmanitá těla černá do těla bílého a 
kalného, ku př. sáze do mléka, nebo díváme li se na černý papír sklem mléč
ným a t. d. Modř ultramarínu vzniká tudíž dokonalým rozptýlením černého 
sirníku hlinitého v bílé směsi z křemičitanu sodnatého s malými podíly síranu 
a siřičitanu sodnatého a trochou nerozložené hlíny. I  ultramarín kobaltový 
(str. 123.) jest prý takovouto směsí z barvy černé a bílé.

Ultramarín jest prášek přejemný, krásně lazurový, kterýž nerozpouští 
se vodou a nepouští jí ničeho ze součástek svých. Žíravinami a sklem vod
ným neporušuje se, avšak kyselinami i solemi kyselého působení (kamencem) 
odbarvuje se a vyvinuje smrdutý sirovodík. Ultramarín přirozený vyniká do
sud větší stálostí, neboť jak pověděli jsme svrchu, nerozkládá se ani kyse
linou octovou, ježto ultramarín křemičitý odolává toliko kamenci do jisté 
míry. Za bílého žáru roztápí se na sklo bezbarvé.

K úsudku o jakosti jeho nepostačuje nikterak vzhled zevnější. Ultra
marín nabývá barvy tím světlejší, čím jemnější jest prášek, pročež i druh 
nejtmavější přivádí se do značné světlosti, roztírá li se co nejdůkladnéji, čímž 
však i zvyšuje se způsobilost jeho k barvení těl jiných, barvivosť jeho. Byl 
by teda na velikém omylu, kdož by chtěl temný a skvělý ultramarín prohlá- 
siti za lepší světlého, kterýž pozbyl rozetřením i na skvělosti své. Poměrnou 
hodnotu rozličných druhův ultramarinu stanovíme nejlépe, mícháme-li jej 
s určitým množstvím bílého prášku, ježto varujeme se tlaku, jímž mohl by 
se více rozmělniti. Béře se ku př. 0 05 grammu ultramarinu a 1 gramm bílé 
hlíny porculánové (lenzinu) a porovnávají se směsice co do barvy vespolek, 
nebo, což ještě výhodnější, dává se do tmavých směsí tolik bílé barvy, až 
rovnají se směsi nejsvětlejší. Množstvím bílé barvy, jehož k tomu třeba, na
značuje se poměrná hodnota barvy, ovšem nezcela zevrubně, poněvadž jsou 
tu rozdíly v odstínech barvy velikou překážkou. Jiué způsoby zkoumání zá- 
ležejí v tom, že míchá se ultramarín s plavenou křídou nebo se strojeným 
síranem barnatým. Odváží se ku př. do dvou misek třecích po 20 grammech 
síranu barnatého a do dvou sklíček hodinkových po 1 grammu ultramarínů, 
jež chceme zkoumati. Čásť prvého druhu míchá se co nejlépe se síranem 
barnatým a podobně nakládá se i s druhou ukázkou, až oba prášky mají týž 
odstín barvy. Sklíčka váží se pak opět a rozdílem váhy stanoví se pak vy- 
datnosť barvy. Bylo-li ku př. jedné ukázky třeba dvakrát nebo třikrát tolik, 
aby se zbarvila směs stejně, má zajisté barvivosť dvakrát nebo třikrát skrov
nější, než ukázka druhá. Úplná hodnota barev poznává se však jen tehdáž, 
porovnávají-li se při stejné jemnosti prášků. Ku konci tomu rozmíchávají se 
rovné váhy ultramarinu v rovných částech vody a kapaliny zůstavují se v stej
ných nádobách as půl hodiny. Slévá se pak s každé, aniž promíchá se, stejný 
podíl do jiných nádob tolikéž stejných a zůstavuje se v nich několik hodin 
až i několik dní. Kapaliny slévají se se sedlin na dně, tyto suší se a porov
návají se způsobem svrchu líčeným.

Hodnota ultramarinu řídí se, jak již řečeno, též jemností prášku. V dobrém 
nltramarinu nerozeznáváme hrubších částeček drobnohledem a rozetře-li se 
suchý na hladkém papíru, dává pruh dlouhý, úplně kryjící s povrchem hlad
kým, aniž zdrápe se papír. Ve vodě rozpadává se na kal jemný a rozmícháni
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se s ní, splývá v ní dlouho, což zvláště důležito v bělidlářství a papírnictví. 
Dále záleží též na množství spojidla, jehož vymáhá ultramarín k upevnění 
svému na papíře a t. d. (děje se to klihem, bílkem, sýrovinou nebo sklem 
vodným). V příčině této shledáno největších rozdílů, některé druhy potřebují 
nad míru mnoho spojidla, čímž ubývá jasnosti a skvělosti barvy, ježto právě 
nejlepší druhy vyžadují nejméně spojidla. Konečně záleží též na stálosti 
v roztoku kamence, nejvíc ovšem papírníkům, ale též barvířům a vůbec 
všem, kdož užívají s barvou zároveň klihu nebo škrobu. Nasyceným a vřelým 
roztokem kamence odbarvuje se každý ultramarín konečně, posuzujeme teda 
vlastnost tuto tak, že mícháme různé druhy ultramarínu s týmž roztokem 
kamence. Který ultramarín při vlastnostech jinak stejných trvá v roztoku 
nejdéle, jest pak nejlepší (vlastností tou vyznačuje se po přednosti ultrama
rín křemičitý).

Druhdy býval ultramarín porušován indychem, modří berlínskou nebo 
šmolkou, avšak nyní postrádá takovýchto přimíšenin, poněvadž i lepší druhy 
jeho jsou oněch levnější. I křída, kteráž bývala obecnou přísadou v něm, 
vyskytuje se nyní jen po řídku, neboť hodí se k míchání s ultramarínem 
mnohem lépe hlína bílá nebo prášek sádrový, nebo síran barnatý (rozemletý 
baryt nebo běl permanentně), lepší továrny však vydávají takovéto barvy 
obyčejně přímo za ultramarín míšený.

UltramariD jest nyní modří nejrozšířenější, k níž leda ještě možno v té 
příčině přirovnati indych, ježto nad modrými barvami kobaltovými dobyl úpl
ného vítězství, lakmusu pak a modři Berlínské ponechal jen obmezeného 
okrsku. Zvláště maluje a natírá se jím na omítce vápenné, i také se sklem 
vodným (stereochromie), potiskují se jím kartouny a čalouny, tkaniny lněné, 
bavlněné, vlněné a hedvábné, barví se jím papír, svíčky, mýdlo, voskpečetný 
a oplatky, tisknou jím knihtiskaři a kamenotiskaři. V největším množství však 
užívá se ho k tomu, aby věci nečistě bílé, nažloutlé nebo načervenalé, na
byly vzhledu čistě bílého. Špinavě žlutá barva taková doplňuje se totiž modří 
ultramarínovou na běl, aniž by zrušila se na prosto *) (kyselinami, jimiž roz
kládá se ultramarín, objevuje se teda barva původná zase). Tohoto modření, 
jež by slušelo spíše zváti bílením, užívá se zvláště při prádle a ultramarín 
prodává se k účelu tomu obyčejně v kuličkách (smíšen s hlinou nebo sádrou 
a s trochou klihu nebo gumy). Jediný závod v Německu zhotovil r. 1872 as 
40 millionů kuliček takových, což stačí as pro průměrnou spotřebu ročnou
200.000 rodin. Modří se však i plátno v bělidlech (na 50 štůček třeba 2 — 
3V2 libry ultramarínu) a příze, drť papírová, vápno k bílení, škrob, běloba 
barytová, stearin a paraffin na svíčky, konečně i cukr. Naskýtá se tu otázka, 
není-li takovéto modření cukru, jímž dodává se mu právě oblíbené skvělé bě
losti, na ujmu zdraví. Avšak ultramarín osvědčil se v těle úplně neškodným 
býti, připravuje se také ze samých surovin úpluě neškodných a dává se ko
nečné do cukru v tak nepatrném množství (na 1000 centů cukru obyčejně 2 1/2 libry 
barvy), že lze veškeré starosti v té příčině naprosto výhosť dáti. Těm, kdož 
sladí si šumivé prášky, objevuje se ovšem přílišné modření cukru velmi ne
milým způsobem, neboť vyvinuje se z ultramarínu kyselinou vinnou prášků 
smrdutý sirovodík.

Jméno ultramarínu dává se nyni zhusta nesprávně i jiným barvám, ku př. 
zelené (zeleni Rinmanově, str. 123), černé (nejjemnějšímu uhlí z matolin vin
ných, černi Frankfurtské) a žluté (chrómanu barnatému, str. 694.).

Barvy lakové. V dřevech barvířských a jiných zplodinách rostlinných 
nalezeno, jak vůbec známo, drahně barviv a to na mnoze velmi krásných,

*) Doplňovací barva žluté, poskytující s ní nejčistší běl, jest fijalová, pročež na
bývá. se ultramarínem modři nazelenalé a toliko purpurem indychovým nebo fijalovinou 
anilinovou vlastní běli, avšak barviva tato jsou mnohem dražší.
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kteráž však rozpouštějí se ve vodě a poskytují s ní jen břečky barevné, ne 
skutečné barvy. Barviva tato většinou projevují ráz slabých kyselin a slučují 
se snadno a dychtivě s některými kysličníky kovovými a zeminami. Přičiníme-li 
ku př. do barevné břečky kamenec a po té roztok žíraviny nebo uhličitanu 
kovu žíravin, poráží se tím předně kysličník hlinitý, ale neshledáváme při 
něm obvyklé barvy bílé, neboť slučuje se hned s přítomným barvivém, což 
děje se někdy tak dokonale, že kapalina nad sedlinou vidí se úplně bez barvy. 
Sedlina vypraná a usušená slově lakem barevným či barvou lakovou. Jakž 
vysvítá z podaného výkladu, může se pokládati za skutečnou sloučeninu che
mickou, za sůl, v níž zastává barvivo úkol kyseliny. Podlé tohoto výkladu 
hodily by se všecky nerozpustné zásady kovové, vylučující se v podobě sedliny 
bílé, ku přípravě barev lakových, ale neosvědčila se při všech způsobilost 
k toiúu stejná. Po přednosti výnikají v té příčině dva kysličníky: hlinitý a 
cíničitý, onen vylučuje se salajkou nebo sodou z roztoku kamence, tento pak 
z roztoku chloridu cíničitého. Kysličníkem cíničitým nabývají barvy zvláštní 
skvělosti, ale k obecným účelům vadí mu drahost, pročež dává se chloridu cí- 
ničitému přísada kamence. Sluší ještě podotknouti, že barviva dávají s roz
ličnými kysličníky kovovými týtýž laky různých barev nebo odstínů barevných, 
čímž spravuje se volba přiměřeného kysličníku kovového obzvláště. Také ne
lze při všech barvivech obrati sobě postup stejný, než jest nutně přiměřeným 
zvláštní povaze každého. Některá barviva rozpouštějí se roztokem kamenco
vým a porážejí se po té salajkou nebo sodou, jiná zase rozpouštějí se pro
středky těmito a teprv na konec přičiňuje se k nim kamenec. Jsouť i ta 
kové případy, kde není snadno, aby se dotýkalo barvivo se žíravinami nebo 
se solemi kyselými; pak vylučuje se prvé z kamence čistý kysličník hlinitý, 
vypírá se řádně a rozmíchává se konečně v břečce barevné.

V barvířství šlovou sloučeniny kovové, jimiž tvoří se na tkaninách bar
vící laky barevné, mořidly (mordant), a také v této příčině dává se kyslič
níku hlinitému a cíničitému přednost. Soli těchto kysličníků slučují se totiž 
s vláknem ústrojným a ponoří-li se toto pak do roztoku barviva, ustalují 
je na tkanině. Připravíme-li barvy tohoto druhu beze tkanin, máme právě 
laky barevné.

Jsou též laky barevné nepravé, jimž název ten nepřísluší vlastně po 
právu. Prodává se ku př. laciná Slut mízová, kteréž nabývá se, nalije-li se 
žlutá břečka barevná na křídu, vápno nebo hlínu, pročež jest barva do nich 
jen mechanicky nasáknuta. Podobné laky barevné strojily se z barev anili
nových škrobem; tímto pohlcují se totiž ony barvy z roztoků téměř úplně, 
avšak výrobky nemají trvání a nepracuje se s nimi dobře, jsouť právě jen 
barveným škrobem.

Pravé žluté laky barevné připravují se z množství barviv rostlinných, 
zvláště z řešetlaček č. bobulí perských, kvercitronu, dřeva žlutého, fustiku a 
z našeho domácího rytu (rezedy barvířské). Roztoky barviv míchají se s ka
mencem, jemuž dává se někdy přísada chloridu cíničitého, směs procezuje se 
a poráží se z ní uhličitanem draselnatým nebo sodnatým lak barevný. Zvláště 
krásný lak žlutý, jehož užívají malíři a hotovitelé barevných papírů, posky
tuje ryt; výroba jeho byla po dlouhý čas tajemstvím Hollančfanů. Nejčistší 
jest lak hlinitý, levnějšího druhu nabývá se směsí z křídy a kamence. Také 
žlut mízovou (stil-de-grain) vyráběli Hollandané po dlouhý čas výhradně a do
sud jí vyvážejí drahné množství. Barvy této nabývá se, vyvářejí li se řeše- 
tlačky roztokem kamencovým a namíchá-li se do roztoku tolik nejjemnější 
a nej bělejší křídy ve vodě rozptýlené, až jest všecko barvivo poraženo. Se
dlina vypraná tlačí se do kadlubů a suší se ve stínu. Nejčastěji však p ři
pravuje se odvar kamencový z různého množství rytu, kvercitronu, světlice, 
kurkumy, žlutého dřeva a bobulí perských. Lak tento, jímž barví se parkety, 
dekorace divadelně, kůže a t. d., ne vyznačuje se hrubě stálostí.
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červené láky barevné převyšují ostatní důležitostí a rozšířením svým. 
Připravují se zvláště z mořeny ( lak mořenový), dřeva brasilského a fernam- 
bukového (benátský lak kuličkový, lak Vídeňský, florentýnský, karmazínový, 
červeň Berlínská a t. d.) a z košenily ( lakkarmínový) *). Příprava těchto barev 
děje se pochodem dosti jednoduchým, avšak nutno mnohé obtíže překonati, 
má-li barva v úplné skvělosti se objeviti. Známe tudíž drahně předpisů ku 
přípravě laků barevných, zejména ku přípravě láku , kterýž jest
z nich nejtrvanlivější a tudíž i nejoblíbenéjší. Praná mořena vyváří se rozto
kem kamencovým a do tohoto výtahu dává se po troškách soda. Též roz
kládá se výtah barviva cukrem olověným, cedí se, aby se odloučil sražený 
síran olovnatý, a zahřívá se do varu; Lak tento má barvu světle růžovou 
až purpurovou. Příprava určitých odstínů barvy potkává se s nesnázemi, ne
boť mořena poskytuje týtýž dle druhu rostliny i dle stáří kořene samého roz
dílné odstíny barevné a třeba tu veliké zručnosti a zkušenosti, aby se při- 
pravovati mohly barvy stejné. Přední továrníci roští si tudíž mořenu sami, 
aby pracovali se vší bezpečností. Zvláště krásné výrobky jsou pařížské, jež 
šlovou karmín mořenový, nabývají však skvělosti své přísadami netrvanlivými, 
zejména košenilou a fernambukem, pročež postrádají stálosti. Světlé druhy 
těchto laků, klonící se až do bleděrůžova, připravují se, přičiní-li se do laku 
nejlepší běloba olověná.

Slavné barvy malířské poskytuje konečně
Košenila (Cochenille). Jmenem tím nazýváme ' sušené samičky červce 

uopálového (Coccus cacti), kterýž žije v Americe středné na rozličných kak
tusech, zejména nopálu červcovém (Opuntia coccinifera) a fíkovém (Opuntia 
Ficus indica). Mají podobu zrnek as jako čočka nebo jiná semena rostlinná, 
pročež opanovalo ve středověku mínění, že pocházejí z rostlin. Močí-li se ve 
vlažné vodě po 12—15 hodin, barví ji červeně, botnají, zaokrouhlují se a 
ukazují patrně zevnějšek hmyzu, jehož tělo jest pokryto prsténky a opatřeno 
nožkami i sosáčky. Vnitřek těla jest naplněn množstvím zrníček vejčitých, 
červenavých, rozptýlených v dužině bezbarevné, totiž vajíčky. Mexičané za
kládají kolem obydlí svých rozsáhlé sady nopálové a dopravují do nich červce 
z lesů. Hmyz ten snáší vajíčka za dva měsíce a hyne krátce po té, mládata pak 
rozptylují se po nopálech a vyhledávají zvláště místa před větrem chráněná. 
Do roka vystřídá se dle Tbierryho až 6 pokolení červců, pročež možno je 
tolikkrát sbírati, nepřekáží-li tomu počasí deštivé. Červci vyměšují látku bí
lou, bavlně podobnou, kterouž jsou jako poprášeni. Sbírají se (obr. 283.) do
bou, kdy mají se samičky ku kladení vajíček a kdy viděti na nopálech již 
hmyz nově vylíhly, jsouť pak skutečně těžší a bohatší barvivém. Sebraný hmyz 
usmrcuje se vřelou vodou a po té se suší sluncem nebo v pecech. Hektar nopálů 
poskytuje ročně as 300 kilogrammů košenily a obstarává se řádně 3 muži, 
v 1 kilogrammů sušené košenily pak jest obsaženo 140.000 červců. Košenila 
domácí ze sadů nopálových jest bohatší barvivém než košenila divoká č. lesní. 
Nyní jsou sady nopálové též ve Španělsku (Yalencii), na ostrovech Kanárských, 
v Alžírsku a na ostrově Jávě, avšak košenila mexická jest dosud ještě nej
lepší a kilogramm platí se o 3—4 franky dráž. Zavedením barev anilinových 
spadla cena její a nejlepší zakatilská platí 4 zl. 70 kr. za kilogramm.

Košenila drží v sobě kyselinu karmínovou, kteráž jest jediným důleži
tým barvivém zvířecím a má zúplna vlastnosti barviv rostlinných. Zejména 
dává se solemi kovovými krásně červené laky barevné. Vřelou vodou roz
pouští se toto barvivo hojně a zároveň s ním i sloučeniny dusičnaté a tuky, 
jež jsou příčinou, že sráží se roztok tento mnohými tély, kteráž nesrážejí

*) L ak ů  m noh ých  užívá se  výhradně ku p otiskován í tkanin  a vyrábějí s e  v p odob ě  
těsta .  Z v láště  slynou t ě s ta  barevná z K ar lín sk éh o  závodu J. N ováka, p ipravená z dřeva  
žlu téh o ,  kvercitronu, dřev červených, ř e še t la č ek ,  dřeva m odrého a t. d.



roztoku čisté kyseliny karmínové. Přičiní-li se do tohoto odvaru kámen vinný, 
sůl šťovíková nebo kamenec, vznikají červené sedliny: vzácná to barva 
Přípravu jeho objevil františkán v Pise náhodou, když dělal výtah košenilový 
s vinným kamenem, aby ho užil za lék. Naliv jednou kyselinu do tohoto výtahu, 
shledal s nemalým podivením, že vylučuje se sedlina krásně červená. Byl to 
karmín, přípravu jeho pak uveřejnil chemik Homberg 1656. Obyčejně vaří 
se košenila na prášek rozbitá v cínovaném kotli s vodou velmi čistou, barevný 
roztok procezuje se, míchá se s trochou kamence a zůstavuje se v přikrytých 
miskách porculánových, v nichž vylučuje se za několik dní karmín. Roztok 
zbývající, ještě barevný, vzdělává se pak dále na lak karmínový. Karmín skládá 
se z kyseliny karmínové, sloučenin zvířecích a trochy kysličníku hlinitého. Jest 
prášek ohnivé červený, nesnadno rozpustný ve vodě, snadno rozpustný ve čpavku 
(roztok tento s gumou dává nejlepší inkoust červený). Prodává se v malých 
hroudách obalených jemným papírem, nebo v pouzdrech, nebo v kalíšcích.

B arvy lakové. 713

Sprostší druhy bývají až do polovice váhy pomíšeny s hlinou, rumělkou, škro
bem a t. d. Čistota karmínu poznává se po tom, že rozpouští se, nezanechá
vaje zbytku, ve čpavku. Karmín prodává se ve dvojí způsobě, rozředěný bud 
bílkem nebo roztokem klihu rybího. Karmín s bílkem (carmin á 1’oeuf) bývá 
vždy poněkud uzlovatý, cukráři barví jím své zboží. Karmín s klihem (carmin 
a la gélatine) jest mnohem váženější a béře se hlavně k drobnomalbám. Vý
roba karmínu děje se hlavně v Německu a ve Francii, v Anglii nedařila se 
nikdy, což tuším má příčinu v podnebí, neboť lze prý krásný karmín toliko 
v jasné slunečné dny připravovati. Poněvadž obnáší toliko as V2 0  drahé ko- 
šenily, má cenu velikou (1 kilogramm až 42 zl.), avšak jest za to velmi vy
datný. Výrobou zabývá se poměrně jen málo osob a obnáší ročně celkem málo 
centů (r. 1856. přivezeno do Francie 884 kilogr. karmínu předního a 3125 kgr. 
karmínu sprostého).

Lak karmínový poráží se sodou z odvaru košenily, připraveného kamen-
J a h n o v a  Kronika práce. Dii IV. 90



714 Barvy a příprava jich .

cem, nebo kamencem z alkalického roztoku košenily. Někdy připravuje se 
kysličník hlinitý čistý a dává se do roztoku košenilového, z něhož vytahuje 
barvivo zúplna. Přidává-li se podlé prvého způsobu soda po odměřených část
kách a sbírá-li se každá sedlina zvlášť, nabývá se rozličných odstínů barevných. 
Přičiní-li se ku kamenci čistý chlorid cíničitý, nabývá se laku zvláště pěkně 
šarlátového, kterýž slově karmínem čínským. Barva laku karmínového kloní
se více do fijalova než do šarlátova, čpavkem pak rozpouští se z něho barvivo 
a zůstavuje se bílý nerozpustný kysličník hlinitý, čímž rozeznává se lak 
karmínový zúplna od karmínu. Výroba laku toho počala se tuším ve Florencii 
a užívalo se k tomu původně kermesu (červce z dubů v jižné Evropě a severně 
Africe rostoucích), teprv od r. 1686 pak košenily. Proto nazýval se lak kar
mínový dlouho lakem florentýnským a teprv později, kde zavedena příprava 
jeho v Paříži a Vídni, jmenovával se po těchto městech. Florentýnský lak kar
mínový, jímž malují se zdi, jest připraven ze dřev červených.

Užíváme-li barev, záleží na tom, abychom znali, jakým způsobem mají 
se k rozličným spojidlům. Budlto míchají se s vodou klihovou a šlovou barvy 
vodové nebo klihové, nebo ustalují se pokostem olejovým a jmenují se barvy 
olejné. Málokteré slouží nám obojím způsobem stejně dobře, při některých 
možno užiti toliko toho neb onoho spojidla. Malíři, jehož umělecká díla mají 
se dochovati do pozdních věků, jest i o to dbáti, jsou-li barvy jeho trvanlivý 
a jak mají se k jiným s nimi smíšeným nebo vedlé nich se nacházejícím. 
Hledí-li se ke všem těmto podmínkám, vylučují se některé barvy vůbec z ma
lířství. Malíř pracuje celkem nemnohými barvami a připravuje si nesčíslné 
odstíny barevné v přírodě se vyskytující raději přiměřeným mícháním oněch.

Barvy pastettové č. tučky barevné, jichž užívá se k výkresům za sucha, 
otírají se snadno, nejsou-li po té ještě přiměřeným spojidlem připevněny. Béře 
se k nim hlavně modř berlínská, rumělka, žluť Neapolská, karmín a j. barvy 
kovové nebo lakové, jež míchají se s nejjemnější plavenou hlinou nebo bělobou 
cinkovou. Zhusta dávají se do nich též tuky nebo mýdlo. Čím více přísady 
vzalo se, tím světlejší dostává se barva. Barvy i přísady rozmělňují se na 
nejjemnější prášky, míchají se v náležitých poměrech, rozdělávají se s trochou 
slizi tragantové v těsto tvořitebné a z tohoto dělají se tužky, jež vysoušejí 
se konečně teplotou levnou. Vyhlášená továrna pařížská béře za spojidlo li
hový roztok laky lupkové a terpentýnu a tlačí těsto dutým válcem měděným, 
v jehož dně jest několik okrouhlých otvorů. Nabývá se tu tenkých proužků, 
jež rozřezávají se dle jisté míry a suší se.

Sem též možno počisti tučky inkoustové nyní velmi oblíbené, jež dávají 
na papíře suchém obyčejnou čáru tuhovou, na papíře vlhkém nebo po té na
vlhčeném čáru barevnou. Jimi ustalují se smazatelné črty tuhové a mohou 
se spolu snadno snímati. Užívá se k nim hlavně červeného nebo fijalového 
barviva anilinového. Prášky barviv míchají se dokonale s tuhou a sypají se 
do železných kadlubů tužkových, v nichž roztápějí se směsi na zvláštních za
hřátých lisech. Nabývají teda podoby tužek společným účinkem horka a tlaku. 
Podlé toho, jaký poměr váhy mezi tuhou a barvivém, nebo podlé množství 
přidané hlíny, síranu barnatého, sádry, křídy, hlíny infusoriové a t. d. dostávají 
se rozličné stupně tvrdosti, jakž požadují se.

Na tomto místě hodí se nejlépe rozprava o předmětu, nyní po všem 
světě rozšířeném, každému přístupném, jehož užívá se právě tak k účelům 
nejvšednějším, jako k mistrovským dílům uměleckým, o tužce. Jméno toto jak 
sama věc jest novějšího původu. Grafit, z něhož právě vyrábějí se tužky, na
lézá se v Prachynště a zove se tam tuhou. Jungmann dokládá, že odtud mohl 
by bleistift nazvati se tužka, an olůvko nevlastně a dle německého těsně tvo
řeno, a návrh tento ujal se všeobecně. Německý název vznikl tím, že tuhu 
jmenují Němci reiss blei,wasser blei.

Kdy objevena tužka v podobě své nynější, není na jisto postaveno. Yí-
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meť toliko, že nebylo jí ještě ve středověku, že kreslívali malíři druhdy ná
strojem ze slitiny cínu s olovem, jemuž dáno v italské vlasti jeho jméno stile. 
Nástrojem tím dělaly se čáry barvy olověné, po čemž dáno prý mu německé 
jméno jeho.

R. 1664 objeveny světoznámé doly na tuhu v Borrowdale-u v anglickém 
hrabství Cumberlandsbém. Tuha, zvláštní to způsob uhlíku (díl IH. str. 184.), 
jest tam uložena v břidlici a vynikala čistotou a jemností tak velice nad všecky 
tehdáž známé druhy, že mohly se z ní přímo připravovati tužky ku kreslení. 
Ěezala se totiž pilou na tenké proužky, jež brousily se na desce vodorovné, 
aby zarovnaly se trhliny pilou způsobené, po té řezaly se z nich tužky a kli- 
žily se do pouzder dřevěných. Již r. 1665 prodávaly se anglické tužky a došly 
u umělců hned největší obliby, neboť byly jim pomůckou dokonalou, jakéž byli 
si dávno přáli. Y Londýně zřídily se záhy zvláštní trhy, na nichž prodával se 
nerost Borrowdalský až prý za 1700 zl. cent anglický. V dolech pracovalo 
se toliko po 6 neděl do roka a přece poskytovaly nezřídka čistý užitek ročný
400.000 zl. Věnovalo se jim všemožné péče a ostražitosti, neboť zmocnily se 
jich kdysi horníci násilím a bylo třeba značného vojska, aby je vyrvalo z rukou 
loupežných. Avšak zásoby v dolech ubývalo neustále a byť i zakázal se vývoz 
tuhy, nýbrž i hrozilo se trestem smrti, nastal přec konečně nedostatek nerostu 
drahocenného. Pátralo se po nových nalezištích, avšak nalezena toliko tuha 
sprostá, jaké mají jiné země s dostatek, a nebylo známo, jak by mohly se 
z ní připravovati dobré tužky. Pracovalo se teda s drobnou tuhou v dolech 
prvé zanechávanou, kteráž rozemílala se, stlačovala se mocnými lisy vodnými 
v desky a z těch řezaly se tužky (způsobem tím vyrábějí se dosud výborné 
tužky v Borrowdale-u). Než tyto nerovnaly se již výrobku dřívějšímu a výroba 
jich nedostatkem suroviny ochabovala. Tužky však byly si zatím tolik přízně u 
všech států dobyly, že nebylo bez nich možno se obejiti a když nedostávalo se 
suroviny dokonalejší, nezbývalo leč užívati k výrobě jich tuhy hlinité na mnohých 
místech hojně přicházející. Jak však tuto tuhu, jež čistěním se dostává v po
době prášku, připraviti, aby dostala tužka náležitou soudržnost, aniž by přestala 
odbarvovati? Zkoušely se rozličné prostředky k tomu. Buctto míchala se s kli- 
hem nebo gumou ve větší kusy, jež sušily se a řezaly se pak jako tuha při
rozená, anebo dělaly se tužky přímo ze směsice měkké, avšak lepidla řečená 
odporují vlhku příliš málo. Po dlouhý čas míchala se tudíž tuha asi s V2 své 
váhy síry nebo sirníku antimonového a připravovala se roztopením směs stej- 
norodná, avšak tužky takové byly tvrdý, křehký, nestejný a špičatily se ne
snadno, pročež dělaly se takto později jen hrubé tužky tesařské.

Rozhodný vynález v příčině této učinil Francouz Nicolas Jean Conté 
r. 1795. Míchal totiž tuhu rozemletou s nejjemnější plavenou hlinou*) dokonale 
v těsto, jež protlačoval krátkým válcem železným, na jehož zpodu byl otvor, 
mající tloušťku i podobu tužky. Z otvoru toho vycházela šňůra tuhová, kteráž 
krájela se v kousky, jež sušily a pálily se. Pouzder nabývá se zvlášním stro
jem, jímž rozštěpuje se válec dřevěný po délce a vyrývá se uprostřed jeho 
rýha čtverhranná, do níž zalepuje se šňůra tuhová gumou. Po té přihlíží 
se druhá polovice válce a takto nabývá se válce s osou tuhovou. Tyto tužky, 
dosud známé jmenem crayons Conté, mohou se dle množství hlíny připraviti
v jakékoli tvrdosti a černosti a činí všem požadavkům tou měrou zadosť, že 
opanovaly tržiště úplně. Odtud Francie netoliko vymanila se z područí Anglie 
v oboru tom, ale vyrvala průmysl ten úplně z rukou počátečných držitelů. 
Důležitá oprava u výrobě tužek stala se později též vynálezem francouzským. 
Tuha míchá se totiž s krevelem a tukem, což má výhodu, že črty tužkové 
jsou nesmazatelný.

Tuha nachází se v horninách krystalovitých: v rule, svoru, vápenci pra-

*) K u prostředku  tom u u k azu je  též  rozbor tuh y  Cum berlandské, v ed lé  n ěh ož  drží 
v  so b ě  54°/0 uhlíku, 8 ° /0 ž e le z a  a 36°/0 h lín y  a vápna.

90*
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horském, též i v žule a břidlici. U veliké hojnosti vyskytuje se v Šumavě a 
v Blánském lese, kde dobylo se jí r. 1872. 422.728 centů v ceně 315.046 zl. 
(jediné doly knížete Scbwarzenberga ve Schwarzbachu měly výtěžek 86515 centů). 
Tuha špatnější jekosti těží se na Moravě u Kunštátu a Mohelnice (r. 1872 
97001 cent za 54079 zl.). Na jižném svahu českých hor pohraničných nachází 
se v Bavorsku a Rakousích dolných (tuto r. 1872. 18818 centů). YLubenském 

- okrese ve Štýrsku jest obsažena v břidlicích (r. 1872. 39546 centů). Nejzna
menitější ložisko tuhy jest nyni- v Sibiři. Francouz Alibert vypravil se 1847 
do pohoří na jihu Sibiře východné, aby pátral po zlatě, a objevil na vrcholích 
hor Batugolských, nedaleko Bajkalského jezera a pomezí čínského, tuhu, kterouž 
stavěla Petrohradská akademie nauk úplně po bok tuhy anglické. K úsudku 
tomuto připojili se též nejpřednější angličtí továrníci tužek. Alibert stal se 
pánem dolu Mariinského za fatku (prý 600 rublů 1) a usiloval všemožnými 
prostředky o to, aby majetek svůj zvelebil.

Avšak v pustinách sibiřských byly nesnáze tak veliké, že uplynulo 8 roků 
a vydán 1 million franků, než mohla se pravidelná těžba započíti. Poněvadž 
tuha Alibertova rovnala se původné tuze Cumberlandské, ano i vynikala nad 
ni, uzavřela Norimberská továrna Faberova r. 1856 smlouvu s Alibertem, aby 
si pojistila výhradný dovoz její, což schváleno carskou vládou Povážíme-li, že 
dopravují se balvany tuhové z nejzazší Sibiře na hřbetě sobů k Volze, odkud 
teprv možno evropských prostředků dopravných užívati, nemůžeme se do této 
tuhy žádné láce domýšleti. Skutečně stojí kilogramm továrnu téměř 12 zl. a 
jediná tužka 6 - 7  kr., pročež vyrábějí se levnější druhy tužek z tuhy 
Též nachází se tuha v gubernii Jenisejské na dolní Tunguzce (Sidorovova). 
Výtečná jest tuha z ostrova Cejlonu. V Kalifornii objevena u Sonory žíla tuhy 
20—30' mocná a velmi čistá, tolikéž přiváží se z Kanady a Nového Zélandu. 
I tuha, kteráž tvoří se při dobývání hydrátu sodnatého (nátronu žíravého) 
z matečných louhů sodových, došla již užívání při výrobě tužek.

Tužky nynější jsou vesměs strojené dle návodu Contéova. Tuha Alibertova 
rovná se sice staré tuze Cumberlandské tou měrou, že mohly by se tužky 
z ní přímo řezati, avšak nepřimlouvá se za takový postup práce zkušenost. 
Vzděláváť se směs těstovitá mnohem pohodlněji, než rozřezává se pevný balvan 
pilou, a pak též lze oním způsobem bezpečněji nabyti určitých druhů tvrdosti, 
jakých třeba k účelům rozličným.

Tuha surová čistí se velmi důkladně po návodu Rungeho, polévá se totiž 
v nádobách z kameniny silnou kyselinou sírovou a zůstavuje se v ní kolik 
dní. Směs zahřívá se pochodem tím a hroudy tuhové rozsypávají se v objemnou 
kaši, z níž vypírá se na konec kyselina sírová. Tuha od přimíšenin oddělená 
obrací se takto v nejjemnější prášek a míchá se v náležitém poměru s pla
venou hlinou, až jest směs zúplna stejnorodnou. Směs tato, z níž vypudil se 
nadbytek vody, protlačuje se otvory v deskách železných, čímž dostávají se 
proužky, jež rovnají se, řezají se do náležité délky, suší se teplotou levnou 
a vypalují se na konec v skřínkách hliněných nebo železných neprodyšně zavřených.

Pouzdra tužek dělají se z dřev domácích i cizozemských, někdy velmi 
drahocenných. Nejčastěji užívá se tak řečeného dřeva cedrového, kteréž po
chází z jalovce virginského a má barvu hnědočervenou. Hledí se ovšem pokud 
možno k lacinějším dřevům domácím.

Výroba tužek jest ve vlasti naší, kteráž právě poskytuje nejvíce tuhy 
a má i dostatek dříví, velice nepatrna. Ježto v sousedních Bavořích, jež ode
bírají tuhu dílem z Čech, čítá se 26 továren, a to dílem tak znamenitých, 
že zásobí téměř veškeré země vzdělané a obdržely na světovém tržišti vrch 
nad továrnami anglickými, máme v Čechách jediný závod vynikající. Dovoz 
tužek převyšuje do roka o kolik set centů vývoz a tento nemůže se ani po- 
zdálečí rovnati s vývozem z Francie a Bavor. Namítá se, že cedrové dříví, 
bez něhož nelze se obejiti, jest u nás pro láži dražší než v Bavořích, že cizo
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zemské zboží jest postiženo skrovným clem a že práce truhlářská mnoho 
stojí, avšak námitky tyto postrádají podstaty. Dělnické síly jsou u nás v Po
šumaví rozhodně levnější než v Bavořích a poněvadž pracuje se předem pro 
vývoz, mohlo by zboží naše kovové peníze z ciziny k nám přiváděli. Kdyby 
teda jen ,někdo věci se uchopil rázně a znalecky, není pochybnosti, že dařilo 
by se závodu po blízku dolů tuhových a že by se tamnějšímu chudému oby
vatelstvu poskytla nová hojná obživa. Ve Virtembersku založená továrna za 
krátký čas oznamovala, že nestačí zakázkám, a posílá své zboží výhradně do 
Rusi, Anglie a Itálie. v

R. 1766 byli v Cechách čtyři tužkaři, r. 1772 nařízeno dvěma tužkařům 
moravským, aby předložili svá znamení. R. 1787 založil Josef Hardtmuth 
prvou větší továrnu ve Vídni, v níž pracovalo se z tuhy anglické, a zavedl 
mnoho prospěšných oprav u výrobě tužek. Vynálezu Contéova ujal se hned 
r. 1800 a zdokonalil jej. Za syna jeho Karla přesídlil se závod do Českých 
Budějovic a tu dospěl k největšímu rozkvětu Výrobek Hardtmuthův, jejž ná
podobili záhy v Německu a zvláště v Norimberce, zapudil anglický výrobek 
z pevniny evropské, nýbrž docházel též platnosti ve Francii a Anglii, nyní 
pak vyváží se velmi hojně do Ruska. V továrně této pracuje 250 dělníků, 
zásady rozdělení práce šetří se tu obzvláště s výsledkem nejlepším. Dva pa- 
rostroje 16 a 24 sil koňských pohybují 50 velikých mlýnů, 4 pily furnýrové 
a 8 pil kruhových, 12 strojů žlábkovacích, 30 hoblovacích, 20 řezacích, 4 zna- 
menací, 2 čítací a t. d. Suroviny, jichž používá se, jsou: 1000 centů tuhy 
domácí, 3000 centů dříví cedrového a 500 sáhů dříví jiného. Výroba obnáší 
do roka l li2 millionů tuctů tužek obecných, červených a barevných a křídy 
černé, výrobky tyto došly na světové výstavě Pařížské nad míru chvalného 
uznání. K nim druží se pružné tabulky početné, tolikéž vynález Josefa Hardt- 
mutha, jichž vyrábí 20 dělníků do roka 20000 tuctů. I pružné bílé tabulky, 
jež zovou se pergamenovými, docházejí veliké obliby.

Prvé místo v průmyslu tomto náleží nyní bez odporu závodu Faber ovu 
ve vsi Steinu u Norimberka. Ve vsi této vyráběly se tužky již po r. 1730, 
ale tužkaři tamější, pracující podlé zastaralého způsobu anglického ze suroviny 
mnohem špatnější, nestačili nikterak Francouzům, pročež vláda bavorská, zna
menajíc velikou důležitost tohoto průmyslu, zařídila 1816 továrnu po způsobu 
francouzském a když došla úspěchu, odeyzdala ji bratřím Rehbachům v Řezně 
(závod tento vyrábí z tuhy české tužky pro svou čistotu a spolehlivou stejnost 
velice vážené). Kašpar Faber založil továrnu svou v Steině r. 1760, ale závod 
jal se teprv prospívati, když Lothar Faber seznámil se v Paříži s francouzskou 
fabrikací. Odtud dospěla výroba jeho závodu k největším rozměrům a zřízeny 
jsou filiálky jeho v Paříži, Londýně a Novém Yorku. Zvláště od té doby, co 
pojistila si firma tato veškeru výrobu tuhy Alibertovy, vynikají výrobky její 
nedostižitelnou čistotou, stejností a nezměnitelnou tvrdostí daleko nad vše 
ostatní, i nad původné tužky Cumberlandské. Továrna má dva parostroje 20 sil 
koňských a dvé kola vodní po 6 silách koňských. Veškeré místnosti vytápějí 
se parou, kterou též zahřívá se klih, zahřívají se lisy zlaté a stříbrné a vy
lučuje se pryskyřice ze dříví cedrového. Počtem dělníkův i výrobou rovná se 
zúplna závodu Hardtmuthovu. Tužky Faberovy jsou nej přednějšími umělci (Corne- 
liusem, Horacem Vernetem, Kaulbachem) uznány za nejlepší toho druhu výrobek.

Anglie, v níž počátek tohoto průmyslu položen, popustila předné místo 
žákům svým na pevnině evropské. Uměni výroby nevytratilo se a tužky ku 
kreslení vyrábějí se tam dosud v jakosti znamenité, avšak zbytky někdejšího 
bohatství tuhy jsou tak skrovný, že nelze jimi opatřiti výrobu značnější a 
cizina pokročila tak značně ve šlechtění tuhy přirozené a připravuje ji tak 
levně, že anglický výrobek nemůže více závodění podniknouti.
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—  m ořenový 712. 

K arnallit  391, 396.
K artáče  504.
K ata ly sa  276.
K auris 282.
K ázňov  608 P.
K e l le y  E .  14.
K e lp  397.
K erm es  m inerále  135, 704. 
K ladno 76 P .
K lap roth  M. J. 31.
K le j t  212.

—  v ism utový  137, 212. 
K ob alt  119.
K olkothar  604, 612. 
K ollod iu m  475, 523  
K om pozice  180.
K orund 297.
K ovy 42.

—  p la tinovité  268, 278.
—  žíravin  389.

K o st ík  643.
—  Červený 652.  

K o še n i la  712.
K řem en  555 O.
K řesad lo  637 O.
K řída  372.
K rnkovka 495.
K ruh h rn čířský  334  O. 
K ruppova d ěla  505 O. 
Kruppův závod 104 O. 
K ružný stroj 291 O 
K ryolit  300, 408.
K u lom et  508.
K u ncke l J .  22, 644.

K vartace 265.
K vět sirkový  600 O.
K yan  676.
K yan ován í 202.
K yan ovodík  679.
K ych ta  79 O.
K y se l in a  bprová 429 O.

—  c ín ič itá  181.
—  dusičná  422 O.
—  d u sík ová  427.
—  fosforečná  646.
—  ch lórnatá  441. 

chló  řečná 445.
— chróm ová 692.
— karm íuová 712.
—  k az ivcová  591.
— k řem ič itá  555.
— k řem ičito-f luorovo 

d íková  5 9 1.
—  ky anovodí k ová  679.
—  m angan ová  696.
—  n orm aln á  446.
—  p ikrová  480.
—  šé lo v á  182.
— s iř ič itá  602.
— sirnatá  603.
—  sírová  603.
—  —  a n g lick á  6 13.
—  — če sk á  604.
—  —  kom orná 619.
—  so ln á  432 O.
—  th ios iř ič itá  603. 

K y se lin y  45.
K y s l ič n ík  an tim onový 134.

—  barnatý 385
—  b aryčitý  386.
—  bery l ln atý  303.
— césn atý  389.
—  c in ečn atý  115.
—  cín ič itý  180
— cirk ón ič itý  304
—  d u siče lý  427.
—  dusn atý  427.
—  h lin itý  297.
—  h o řečn a tý  306.
—  chróm itý  694
— k ob a lt itý  121.
—  li th n a tý  389.
— m an gan ič itý  695.
— o lovn atý  683.
—  ru biduatý  389.
—  rtuťnatý 201.
—  váp en atý  373.
—  vodiČitý 386.
—  ž e le z i tý  604. 

K y sl ík  444 O., 633 O.
K yzy  596.

L.
L a k  k arm ínový 713.

—  m ořenový 712.
L a k y  barevné 711. 
L am in gova  sm ěs 599.  
L an th an  304.
L a p is  cau st icu s  412.

—  in fern a lis  234.  
L a v o is ie r  A . L .  28.
L azu r it  704.
L eb la n c  M iku láš  403.

Led m atk y  B o ž í  380.
Ledek 455
Lefaucheuxovka 492 O.
L e c h  143.
Lemery M. 23.
Leptání skla 592.
Lesk 213.
Leštidlo bez vitriolu 612.  
Libavius O. 18.
Libra mincovná 288.
L ieb ig  J. 37.
L ieb ig d v  d žb án  415 O.

— prášek pekařský 4 16 . 
Lielova lafeta 500 O. 
Liteřina 134
Lithofanie 342.
L ith ografie  542.
L it in a  75.

—  kujná 83.
Litr 446 O.
Lorování 232.
L o u h  393.

—  b ě l id lá ř sk ý  438.
—  ž í ia v ý  410.

L o ž e  p ev n o stn ě  501 O. 
Lučavka 426.

—  královská 434.

M.
M acquer P .  J. 24. 
M agisterium  bism uthi 137. 
M a g n es ia  a lb a  305.

— p á len á  306.  
M agn es ium  304.
M ajo lika  350 O.
M ajo likové  d esk y  360  
M ajolikový  vod otrysk  354 P. 
M a la ch it  141, 696.
Malaria 627.
M alování fa jan sy  358

—  porcu lán u  343.
—  skla 580.

M alta  376.
M angan  695.
M anganan barnatý  696. 
Marggrafí' O. S. 24.
M ás lo  antim ónové 136. 
M a ssik o t  683.
M éd  138 O.

— cementová 146.
—  černá 145.
—  ryz í  140.
—  zk u jn ěn á  144.

M edénk a  147, 696.
M ědi dobývání za m okra 145.

—  —- za  su ch a  143 O.
M egalofótografie  529.  
M erkur 193.
Mikrofótografie 529. 
Millefiori 581.
M incovnictví 282.
M nium 684.

— že le z ité  674. 
M itra il leu sa  508. 
M itscherl ich  A . 36.
Mléko sirné 601.

—  váp en n é 374.
Mlýnek čílský 252 O.
Modř berlínská 675.



Ukazovatel dílu Čtvrtého. 721

Modř b rém sk á 696.
—  če sk á  122,
—  h o rsk á  696.
—  m inera lná  182.
—  olejná 697.
—  p ař íž sk á  681.
— p ru sk á  682.
—  T u rn bullova  683.  

M odření u ltram arínem  710. 
M oiré m éta ll iq u e  178. 
M olek u ly  43.
M olletova  pum pa 639. 
M olybd én  182.
M orveau B .  Gr. de 30. 
M ořidla  711.
M osaz  153.

—  b ílá  157.
—  bronzová 164.
— červená  156.

M ou čk a  k am enečn á  458.
—  sa ln ytrová  421. 

M ouřenín  rtu téný  700. 
Mramor 370.

—  strojen ý  382.
Mufle 344 O.
M ýdlo k řem ič ité  594.

—  sk lá řsk é  562.

JV.
N ap ou štěn í oce li  100  
N astu ran  128.
N átron  388.

—  žíravé 411.  
N á zv o s lo v í  ch em ické 44. 
N ek o v y  42.
N ew tonů v  kov 137.
N ie l lo  227.
N iep ce  J o s e f  514 O.
N ik l  124.
N ik lov in a  122, 124. 
N itro g ly cer in  477. 
N itrom an n it  477.
N itrovan é s lou čen iny  4 2 6 ,4 7 4 .

O.
Obrazy n ega tivn é  522 O.

— p igm entové  539.
—  p osit ivn é  526 O.
—  u h e ln é  539.

Ocel 97.
— B ad ajevsk á  103.
—  B e ssem erova  100.
—  cem entová 101.
—  l i tá  103.
— přirozená 98.
—  p ud lovaná 99.
—  volfram ová 182.

Oheň lo tar in sk ý  453.
—  řeck ý  462,

Ohně svaté  632 O. 
O hněstrůjstv í 485.
O hniště  ham erné 88.

—  pražecí 67.
Okuje m ěd ěn é 147.
Olej led ový  603.

—  vitr io lový  604.
—  —  bílý 613.

Oleum 604.

J a h n o v u  Kronika práce. Díl IV.

Olovo 183 O.
—  rudné 187, 211.
—  sp ájen í vodíkem  193 O. 

Olověné kom ory 613 O. 
Opakovačka 496.
Oranžová chróm ová 693.  
Osmium 268, 280.
O sse in  648.

P.
P á jk a  179.
P ak fon g  127.
P a l is sy  B. 352.
P a llad ium  268, 279. 
P an n otyp y  526.
P aracelsu8  17.
P ark esů v  zp ů sob  214. 
P áterů v  zp ů sob  219.
P atina  147, 168.
Patrony 490.
Patt in son ování 213.
P e c  A lb er t ih o  196 O.
—  c ih lářsk á  365 O.
— ga le jn á  424 O, 610 O.
—  hnací 212.
—  ku p ražen í k yzu  618 O.
—  porcu lán ová  340 O.
— p rů b éřsk á  233.
—  S iem en sova  567 O.
—  sk lá řsk á  563 O.
—  sodová 404 O.
—  svařovací 95.
—  váp en ná  374 O.
—  v y so k á  78 O.

P ěn a  o lověná  212.
—  sk e ln á  567.

P er ly  sk len ěn é  584.
—  strojen é  453.

P e t in e t  581 O.
P ierres  de Strass  579. 
P ik ran y  481,
P ik rom erit  395, 410.
P íšťa la  sk lářsk á  569 O. 
P la m en  634 O.
P la t in a  265.
P la t in o v á n í  278.
P la t in ové  k o tle  619. 
P lá tován í m ědi 150.
P le c h  b ílý  177,

—  černý 95.
—  m ěděný 149 O.
—  m osazn ý  155,
—  o lověný  189.
— stříbrný 225.

P lin iu s  7.
P l ís ta  697.
P lu m b io l 189.
P ly n  kychtový 82.

—  rajský  427.
P ocínován í 177.
Po lop orcu lán  357.
P o ly x e n  268.
Pom ěďování 151.
P o p e l  392.

—  cinkový 117.
—  cínový 176,
—  dřevěný 393.
—  m ěd ěn ý  147.
—  rostlin  m ořských  396.

Popel sodový 407.
— ultramarínový 705.
— z kostí 648.

Porculán 323.
— čínský 324 O.
— měkký 344.
— Réaumurův 558.
— tvrdý 326. 

Porculáuka 331. 
Postříbřování 228.
Potaš v. salajka.
Pozlacování 260 O.
Prach střelný 460 O.

— — bílý 474.
— — Schuítzův 477.

Pražení rud 66.
Přeběračky 61 O. 
Předmětnice 520 O. 
Překapování 49 O. 
Přepuzování 48.
Priestley J. 25.
Prometheans 642.
Proust J. L. 32.
Provlax 96 O.
Prskouny 485, 501. 
Průbířství 68.
Prvky 42.

— halové 46, 439. 
Pudlování 90.
Pumy 501.
Purpur Kassiův 263. 
Puzzolanka 378.
Pyrofory 641.
Pyrofótografíe 530, 543. 
Pyroxylin 475.

R.
Radikál složený 676.
Rakety 501.
Rámce sirkové 663 O. 
Ransomovy kameny 379.
Ráz mincovný 288.
Rážecí stroj 293 O.
Reakce 52.
Revolver 496 O.
Rez měděná 696.
Řezací stroj 291 O.
Rhodium 268, 279.
Richter J. B. 32.
Romer Štěpán 654.
Rose-ův kov 137. 
Rovnomocniny 42. 
Rovnotvárnosť 47.
Rozbor chemický 54. 
Rozesklení 558.
Rozetty 144.
Rozpouštění 50.
Rozžehadla 632.
Rozžehadlo čínské 636 O.

— Doebereinerovo 
275 O, 639 O.

— elektrické 640 O.
— chemické 641 O.
— kostíkové 653.
— platinové 639 O.
— vzdušné 638.

Rtuť 193 O.
—- třaskavá 202, 482.

Rubín 297.
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R učn ice  487.
R ud y  60.

—  antim ónové 133.
—  cin k o v é  110.
—  k a m en ečn é  456.
—  k ob a ltové  120.
—  m ěd ěn é  140.
—  n ik lové  124.
—  o lověn é  184.
—  stříbrné 208.
—  z la té  248.
—  ž e le z n é  76.

R u m ělk a  194, 700.
—  antim onová 135, 703.
—  z e le n á  124, 694. 

R u th en iu m  268, 280.
R ý ž e  c ínové 173 O.

—  z la té  248 O.

S .
S ádra 379.

—  p á len á  380.
S ad y  sa ln ytrové  418.
Safír  297.
Safflor 121.
S alajk a  393.

—  fa lešn á  407.
—  n erostn á  395. 

S a lik or  397.
S a lm ia k  448 O.

—  p la tinový  271.  
S a ln ytr  416.

—  dom ácí 418 O.
—  ch ilsk ý  418 O.
—  indický 417.
—  raffinovaný 421. 

S am okovy 89.
—  párné 92 O. 

S antorin ka  378.
S a sso l in  429.
S ed lo  s taré  598 O.
S em ler  13.
Sh án ěn í v. hnání.
Shrapn el 503.
S ch ee le  K . V . 26.
S ch e in o st  V ojtěch  654 O. 
S idero l it  348.
Síra 595 O.

—  z k y zů  598.
Síran am m onatý 454.

—  drase lnatý  395, 410.
—  h lin itý  459.
—  sodnatý  404, 409.  

Sírany 597.
S iř ič itany  603.
S irk y  antifosforovó 656.

—  b ez  k ostíku  666.
—  b ezp eč n é  658.
—  con grevsk é  642.
—  n ejed o v a té  666.
—  ob ojak é  665.
—  sa lon ové  664.
—  šk rtací 653.
—  šv é d sk é  658.  

Sirnatany 603.
S irn ík  k adem natý  704.

—  rtuťnatý 700.  
S írou hlík  629.
S irovodík  626.

S k a lice  621.
—  bílá 625.
—  černá 623.
—  m íšen á  625.
—  modrá 624.
—  z e le n á  621. '

S k lář  při d íle  588 O.
S k lá ř i  egyptští 546 O.
S k lo  545 O.

—  a labastrové 582.
—  barevné 579.
— butelové 572 O.
— če sk é  558.
—  k o stě n é  583.
—  m ěsíc o v é  571.
— předené 583.
—  tabu lové  570 O.
—  vodné 592 .
—  zap alovac í 638 O. 

Skou m ad la  52.
Skoum avky 48 O.
S lan ěn k a  397 O.
Slévání bronzu 165 O.

—  činku 114.
—  d ěl 509.
—  sád rou  381.
—  stříbra 227.
—  zvonoviny  161 O.
—  železa 83 O.

Slitiny cínu 179.
— mědi 152.
—  p la tin y  277.
—  stříbra 231.
—  z la ta  257.

S luč ivosť  51.
Sm aragd  297.
Sniderovka 495.
Soda přirozená 396.

—  strojená 402.
S od ík  389, 413.
Soffiony 429.
Soli 46.
—  b ě l ič sk é  442.
—  chróm ité  695.
— rtuti 201.

Stáhl 20.
Stanniol 179.
Starek  Jan  D .  605 O.
Starek  Jan  A. svob. p án  606 O. 
S téch iom etr ie  32, 42. 
S tereoch róm ie  594.
Stoupy 61 O.

—  prachové 468 O. 
Střely 487 O.
Stříbro 203 O.

—  čínské 288 O.
— č is té  223.
—  jihoamerické 288 0 .
—  le sk n a té  213.
—  listěné 225.
—  n ové 127.
—  třaskavé 235, 482. 

Stříž 289.
Strontium  386.
S tu pa  196.
Sublimát 202.
Sublimování 48.
Sůl Alembrothská 202.
—  cínová 180.

Sů l G lauberova 404, 409. 
•— h ořká 305.
— K arlovarsk á  409.
—  p ink ová  181.
— z je le n íh o  rohu 454.  

S v ět lo t isk  639.
Sv íč ičk y  škrtací 664.

—  T u rin sk é  653.

Š.
Šafařík  V ojtěch  266 O. 
Šeď cinková 117.
Š é l  181.
Š m irgl 297.
Šm olk a  122.

— ze le n á  694.
Šťádla 67.
Štuk  382.

T.
T a lb o ty p ie  517.
T a šk y  367.
T av id la  422.
T em n ice  519 O.
T errak otta  368t 
T erra lit  348.
T h én ard  L .  J. 33. 
T h eo fra s to s  7.
T h orium  304.
Tom b ak  156.
T ransm u tace  14.
T řask an y  482.  
T rin itro fen o i 480.
T rona  399.
T u h a  714.
T u žk y  715.

—  barevné 714. 
T y g l ík y  368.

U.
U h lí  k revn é 677.
U h l ič i ta n  am m on atý  453.

—  barnatý  385.
—  v áp en atý  370.  

Ultram arín  704.
— k obaltový  123.
—  strojený  706.
—  z e le n ý  707. 

U ran 128.
Urao 399.

V.
V álcován í o lova 189 O.

—  ž e le z a  93 O. 
W a lk e r  Joh n  654.
V á p e n e c  370 O.
V áp n ík  369.
V ápn o  369.

—  h yd rau lick é  377.
—  ch lórové 437 O.
—  p á len é  373.
—  tu čn é  376.

V arech  397.
V au q u e lin  L . N. 31. 
W ed g w o o d  Jo z iá š  354. 
W ed g w o o d  347.
V en c lovk a  493 O.
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W e n z e l  K . B .  32. 
V ep řov ice  365.
V ernd lovk a  493.  
W h itw orth ovo  dělo 507 O. 
Vidm o 530.
V ism u t  136.
V itr io ly  621.
V ln a  sk len ěn á  583.
V oda  barytová  886.

—  bílivá  442.
—  cem en tová  145, 622.
—  ch lórová  440.
—  sirnatá  596, 626.
—  sirovodíková 628.
—  sod ová  415.
—  váp en ná  374.

W o h le r  B . 39.
W olfram  181.
W o o tz  102.
V ylu h ován í sod y  406 O. 
V ypravování rud 60. 
V y so k ý  A rn ošt  129 O. 
V yvarování na bílo 232,

—  na žluto  259. 
V zorce  chem ické 44.

Y .
Yttrium  304.

Z .
Z áp alk y  483 O.

—  k doutníkům  667.

Z ásad y  45.
Z braně s tře ln é  487 O. 
Z e io d e l i t  601.
Z e le ň  A rnaudonova 695.

—  b rém sk á  697.
—  cinková 683.
—  G uignetova 695.
—  h ed váb n á  683.
— horská 696.
—  chróm ová 694.
—  m anganová 696.
—  M a tth ie u -ť le ssy h o 6 9 5 .
—  B inm anova  123.
—  ru sk á  696.
— Svinibrodská 699.
—  Š é ls k á  698.

Z em iny  296
Z iervog lův  zp ů sob  218. 
Z k o u šen í  s l i t in  stříbrných  

233 O.
—  — zlatých  258.

Zkujňování v oh n ištích  88.
—  v p lam en ic ích  90 O. 

Z lato  236 O.
—  k a liforn sk é  247 O.
— listěné 259.
—  m uzívné 180, 673.
—  ta lm ové 156.
—  třask avé  264. 

Z latod ějstv í 12.
Z o llerova  děla  500 O.

Z rcad la  574 O.
— stříbrná 578. 

Zrcadlovina 164. 
Zrnění prachu 468 O. 
Zrno 289.
Z vonovina  160 O.

Ž.

Ž árom ěr W ed gw ood ů v  322 O. 
Ž e le zo  70 O.

— kujné 87.
—  surové 75.

Žíravina  norm alná  446.  
Žíraviny  387.
Ž ivce 298.
Žluť antim onová 685.

—  barytová 694.
—  cinková 694.
—  chróm ová 692.
—  kadm iová 704.
—  k olín ská  693.
— m ineralná  182.
—  m ízová  711.
—  n eap o lsk á  685.
—  o lověná 683.
—  uranová 129
—  ž e le z i tá  693.
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a m okré. Sázení. P lavení. H ert  odrážkový. Prop írán í rud. P ražen í.  P ř ivádění k  u ž it 
kům . R oztápěn í uhlím . A m algam ován í a t. d. S tru sk y  a p ř í s a d y ....................................... 58

0 železe a vzdělávání jeho průmyslném.

Ú vod. D ěj in y  že leza .  P říč in a  rozm anitých  v la stn o st í  ž e le z a  obecného je s t  uhlík . Rudy  
že le zn é .  P ec i  vysoké. D obýván í ž e le z a  surového č. litiny. V la s tn o s t i  litiny. S l é 
vání že le za .  Ž e le zo  kujné. Z kujňování v oh n ištích  a v p lam eníc ích . V zd ěláván í  
ž e le z a  kujného na p lech y  a dráty. V la stn o st i  ž e le z a  kujného. Ocel. D obýván í j í  
z rud. D obýván í oce li  v oh ništ ích  a p lam enících . B essem erován í.  D obýván í oce li  
cem entové , wootzu. D ob ýván í oce li  U ch atiovy  a T unnerovy. V zd ěláván í oce li .  D o b ý 
vání oce li  l i té .  V la s tn o s t i  oce li .  U k o n č e n í ......................................................................................... 70

Cink, kobalt, vismut a společníci jich.

K terak  b y ly  kovy tyto  objeven y . C ink; dějiny, rudy jeh o . D obývání v S le z sk u ,  B e lg i i  
a A nglii ,  V lastn ost i ,  robení p lech ů ,  cinkování. G-alvanování p lechů  že lezn ý ch .  S lé 
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antim onové, užívání j ich .  — Vism ut, dobývání a užívání jeh o   ..............................................108

Měď a slitiuy její.

Úvod. Z právy dějepisné. Měd! ryzí. R udy m ěděné. R ozšířen í je j í  na zem i. D obýván í  
za su ch a  i za mokra. V lastn ost i .  V zd ě láván í na p lech y  a dráty. Pom ědování. S l i 
t in y  mědi. M osaz a tom bak. Bronz. D ělo v in a  a s léván í děl. Zvonovina  a slévání  
zvonů. Zrcadlovina. S léván í soch. B ronz š p e r k o v á .................................................................... 138

Cín, olovo a rtu ť.

Cín. D ě jep isn é  zprávy. R ozšířen í v přírodě. R ud y  cínové. D obýván í a č is těn í cínu.  
Užívání. Pocínování. S lit iny  a s lou čen in y  jeho. — Volfram  čili šél. —  M olybden. —  
Olovo. D ějin y  jeho. R u ly o lověné a přivádění jich  k  užitkům. V la stn o st i  olova.
P le c h  a drát olověný  /T r o u b y  olověné. S loučen in y  olova. —  K tui.  D ějin y  její.
R ud y  rtutěné. D o b ý v á n i na S lovensku , v Idrii, A lm adenu  a P orýn sk u . V la s tn o s t i .  
U žíván í. A m algam y a  s lou čen in y  r t u t i ...................................................................................................170
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K ovy drahé. D ějin y  stříbra. D o ly  stříbrné v Čechách. Stříbro ryz í a rudy stříbrné.  
D ob ýván í z rud a zp lod in  hutn ických . D obýván í za  su ch a  hnáním. Z p ů sob  P a tt in -  
sonův a P ark esů v. D ob ýván í za  mokra. A m algam ování am erické a evrop sk é  Způsob  
A u gu st in ů v ,  Z iervog lů v ,  P áterů v  a Payenův. Č istěn í stříbra. D obýván í stříbra č i 
stého . V la stn o st i  a zk ou šen í stříbra. U žíván í.  Stříbro l istěné .  Práce zlatníkova. D rát  
stříbrný. S léván í stříbra. P ostř íb řován í kovů, sk la  a ústrojn in . S li t in y  stříbrné a 
skoum ání j ich  za  su ch a  a za  m okra. S lou čen in y  s t ř í b r a ...............................   203
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Úvod a dějiny. R ozš ířen í je h o  a krajiny z la ton osu é . Z la to  v Čechách, U h ř ích  a S ed m i
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t iny  a s lou čen iny . P latin ování.  K ovy p latinovité .  P a llad iu m . R hod iu m . Iridium .  
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Mincovnictví,

D ějin y . R áz  m incovný. Číslo m incovně Stříž a zrno. Cena p eněz.  S léván í prutů a 
desk. V á lcován í prutů  u p lechy . V y rá žen í plátů. Justirován í a stroj hob lovac í.  B í len í  
a ž lu těn í  p látů . R o u b en í  p látů . Stroje rážecí.  Z lé  nebo fa lešn é  p e n í z e .............................. 282

Z e m i n y .

Co jso u  zem in y?  R ozšířen í h lin íku  v přírodě. D obýván í je h o  W o eh le re m  a D ev il lem .  
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Zboží hliněné.

D ějin y  hrnčířství v E g y p tě ,  Ě e ck u ,  Itá lii ,  Číně. H lína  a vzd ěláván í je j í .  Porculán.  
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p álen í.  B isk v it  a porcu lán  polévaný. M alování porculánu. M ěkký porcu lán  fran
cou zský  a anglický . Knoflíky porcu lánové. K am enina jem n á  a sprostá .  —  Pórovaté  
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Vápník, baryum a strontium,

R ozšířen í vápna v přírodě. V ápník . Ž íravé zem iny. R ozšířen í uhličitanu váp enatého  
a užívání jeh o .  Vápno žíravé. P á le n í  a h ašen í vápna. V ápno tučné. M alta vzdušná.  
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A lk a lie  a děj iny  j ich .  R o zš íře n í  a lk a li í  v  přírodě. D ob ý v á n í  sod y  a sa la jk y  z p o p e le  
ros t l in n éh o .  V arech  a k e lp .  Iód  a bróm. S oda  stro jen á  ze  so l i  k u c h y ň sk é  a z k ryolitu .  
L o u h y  žíravé. D r a s l ík  a sod ík .  S ů l  Glauberova. S íran  d rase ln a tý .  D v o ju h l ič i ta n  
so d n a tý  a vod a  sodová. S a ln y tr  ob ecn ý . D o b ý v á n í  jeh o  v  sad ech  a ze  sa ln y tru  ch i l 
sk éh o .  K y se l in a  d u sičn á .  B ó r a x  a  k y se l in a  bórová. K y se l in a  so ln á .  C hlór a so li  
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am m on até .  K a m en ec  d ra se ln a tý  a am m onatý.  ...............................................................387

Prach střelný a lá tky  třaskavé.
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fotografické- —  U žíván í ch róm anů ve fotografii.  H e liogra fie .  W o o d b u ry h o  t i s k  v y 
p uk lý .  F o to g r a f ick ý  b arvotisk .  P o k u s y  P o itev in o v y  a H u sn ík o v y .  F ó to ty p ie  Čili sv ě t lo -  
t isk .  F ó to l ith o g ra fie .  F ó toc in k ogra fie .  F ó togra f ie  n e zr u š ite ln é  č. pyrofó tografie .  F o 
tografie  v p ř iro zen ý ch  b a rv á ch ....................................................................................................................... . 5 1 2

0 skle, jeho vzděláváni a užívání.

O význam u a d ů le ž i to s t i  sk la .  D ě j in y  skla. S k lo  v s tarověk u .  S k lá ř s tv i  b e n á tsk é  na  
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Ú vod. B arviva  přirozená . B arvy  b ron zové . Barvy  že le z ité .  M inium  že le z i t é .  M odř B e r 
l ín sk á  objevena D iesb ach em . K yan. F erro k y a n id  d rase ln a tý .  L o u b  krevný. K y se l in a  
k yanovod íková . F errok yan ovod ík .  F err ik yan id  d rase ln a tý .  Příprava  m odři B e r l ín s k é  
a T u rn bu llovy . Barvy o lověné .  M assik ot.  M inium. Ž luť N e a p o ls k á  a antim onová.  
B ě lo b a  o lověná . H o l la n d sk ý ,  fran cou zsk ý  a ra k o u sk ý  zp ů sob  přípravy. S ou p eř i b ě 
lo b y  o lověn é . S lo u č en in y  ch róm u : Chrómany d rase ln a té .  K y se l in a  ch róm ová  a ch ró 
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m anganové. B u re l.  F ija lo v in a  a z e le ň  m anganová. B arvy  m ěd ěn é. Z e le ň  h orsk á .
M odř h o rsk á .  B réraská a o le jn á . P l í s ta  h ran ěn á  a zásad itá .  Z e le ň  Š é lsk á .  Z e le ň  
S v in ib rod sk á  Š k o d liv o s t  j e j í  a sn a d n o st  n áhrady. B a rev n é  s irn íky  kovové. B e z 
tvárný a  h ran ěn ý  sirn ík  rtuťnatý. R u m ělk a  v Idrii. R u m ělk a  antim onová. K erm es  
m in erá le .  S irn ík  kadem n atý .  U ltram arín  p řirozen ý  a strojený. D ru h y  u ltram arinu .  
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m ořenový. K o šen i la ,  karm ín  a la k  karm ínový. T u ž k y  barevn é a  in k ou stové .  T u h a  
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