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Předmluva.

Veliký úpadek téměř všech řemesel mezi Čechoslovany,

zmalátnělost a kleslost řemeslnictva našeho a proto i před

stavenstev věčších obcí našich, poněvadž se ze řemeslni

ctva skládají, bídný stav tak zvaných reálek pro převráce

nost učebního návodu a netečnost a nespůsobilost učitel

stva jejich tanuly mi na mysli, když jsem se do této na

první pohled dosti nepatrné v podstatě své však, jak se

domýšlím, ne tak nedůležité práce pustil. -

Maje na mysli národy v průmyslu pokročilejší a cesty,

jimiž se pokroku domohli a nyní ještě domáhají, nabyl jsem

toho přesvědčení, že by i u nás jinak bylo, kdyby se ře

meslníku, který se čísti a co čte, tomu rozuměti naučil, do

rukou dostalo knih opravdu praktických, kdyby se takové

knihy dostaly do škol, kterými se řemesla zvelebovati mají,

a kdyby se dostaly do rukou učitelům, kteří v takových

školách vyučují. Přicházíť se jinde snáze k cíli, jehož se

my svými Lehrbuch-y a na takové navyklými učiteli již

dosti dlouho marně domáháme. – Ustrnulým školáctvím

naším nelze vybřednouti ze samých planých pravidel, a za

vadí-li se kde o věc opravdu potřebnou, děje se to jen

jako mimochodem a žák zase velmi snadno zapomíná, čemu

se byl vlastně ani nenaučil, což byl více jen jako ve snách

pozoroval. I umínil jsem si, byť i s obětmi času a peněz,
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pustiti se do práce, kteráby se od ustrnulého školáctví na

šeho odchýlila a skutečnou potřebu praktika na zřeteli měla.

Výsledek nejlépe ukáže, možno-li dále na tomto poli pra

covati. Prozatím, jak se zdá, spisek tento alespoň těm

několika málo uvědomělým a spolu pokročilejším učite

lům praktických škol našich nemilým není, o řemeslnictvu

ovšem nelze čeho říci; z velké části neníť snad dosud u

nás vědomo ani sama sebe!

Zvláště dobře hodí se dle mínění našeho spis tento za

odměnu žákům i při nynějším školáctví našem tam, kde se

k tomu hledí, aby školská odměna nejen milou upomínkou

byla, ale i trvalou cenu měla – aby na dráze skutečného

života v čtenáři myšlenky budila a v čas potřeby i rady mu

poskytovala. A takové by měly přec u pokročilejších žáků

školské odměny býti! -

Má-li se spis tento sdokonalovati aneb rozmnožovati

čili nic, ukáže obecenstvo, pro kteréž psán jest. – Spisům

pro kleslý průmysl náš opravdu potřebným nedostalo se

dosud pražádné podpory, pražádného mecenáše, kdežto u

nás již hojných obětí přinešeno spisům každého jiného

druhu, i pro obveselení, vyražení, ano i spisům pro ukrá

cení dlouhé chvíle! – ! –

V Praze na den Blahozvěstů našich Cyrila a Metho

děje 1861.

Spisovatel a spolu vydavatel,
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20.

–(1 « #)*-1 H++++
. © = z) =* + T+ T3 + T55+

I. Obecné formy algebraické

. (a+b)*=a*+2 a b+b*=a*+(2a+b)b.

(a+b)*=a*+3a*b +3 a b*+b*=a*+ (3a*+3ab + b2) b.

. (a + b)*=a*+ [3a*+ (3a+b)b]b.

. (a + b)"=a*+ (?)**+ (?) a"-*b*+ ... + („' ) a b"-" + b".

1 1

1.2.3 T" =2718281828..

1 1 1

log A–#1A–M. A @ !A = UFlag A–ý logA.

- M = 1 : ! 10 = loge = 0.43429448 a l 10 = 23025850929.

. (2 a-x) x v maa. je-li x=a; (a + y) (a–y) v maa. je-li y= 0.

*+ y=8, x-y=d; x= % (s+d), y= % (s–d).
10.

11.

12.

13.

x*+px– q = 0, x == %, p + VC7 p?Tq.

x*+px + q = 0, x== % p + V / p°–q.

u.=u, + (n-1) d, S.=% [2u, + (n–1)d] n = % (u, + u.)n.

TH––u++ u,

q– 1 1–q 1–q

K-K (1 + ;)=k. r. 15. K.–K. r (1– Tr

K--"'+@-o. 17. K__"""(+1) ,
p q

A. _ a, A.-, + A,_, A, + , A, = 1 =(–1)"

E-TETHT -H---5---5-5
2 2 2

r =→#+-# + % h, je-li h výška a a světlost oblouku.

8 h

< 355 · 333 - 22 _a · 1zr = 3.1415926535 89793.. = TT3 - T06 = 7 = 3 + 7:

u = u, q", S.=u, • Soc =

: z = 031830989, V7 = 1.77245385, zr*= 9-8696043.

* **= 01013212, 1 : Vz = 05641896, log z – 04971499.

\
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II. Mocniny.

1–100.

n | n° | n° | n | n° | n° | n | n* | n“

1 1 1 | 34 | 1156 | 39304 | 67 | 4489 | 300763

2 4 | 8 | 35 | 1225 | 42875 | 68 | 4624 | 314432

3 9 27 | 36 | 1296 | 46656 | 69 | 4761 | 328509

4 16 64 | 37 | 1369 | 50653 | 70 | 4900 | 343000

5 25 125 38 | 1444 | 54872 71 5041 | 357911

6 36 216 | 39 | 1521 59319 72 | 5184 | 373248

7 49 343 40 | 1600 64000 73 5329 389017

8 64 512 41 | 1681 68921 74 5476 405224

9 81 729 42 | 1764 74088 75 5625 421875

10 100 | 1000 | 13 | 189 | 79507 | 76 | 5776 | 438976

11 121 | 1331 | 44 | 1936 | 85184 | 77 | 5929 | 456533

12 144 | 1728 | 45 | 2025 | 91125 | 78 | 6084 | 474552

13 169 | 2197 | 46 | 2116 | 97336 | 79 | 6241 | 493039

14 | 196 | 2744 | 47 | 2209 | 103823 | 80 | 6400 | 512000

15 | 225 | 3375 | 48 | 2304 | 110592 | 81 | 6561 | 531441

16 | 256 | 4096 | 49 | 2401 | 117649 | 82 | 6724 | 551368

17 | 289 | 4913 | 50 | 2500 | 125000 | 83 | 6889 | 571787

18 | 324 | 5832 | -..“ 84 | 7056 | 592704

19 | 361 | 6859 · # # |# | # | # | #
20 | 400 | 8000 | # # # 40608 | 86 | 7396 | 636056

53 | 2;09 | 148877 | 37 | 389 | 558503
21 441 9261 54 | 2916 | 157464 88 7744 681472

22 484 | 10648 55 | 3025 | 166375 7921 704969

23 | 529 | 12167 | 56 | 3136 | 175616 | # | # | #
24 | 376 | 13824| 57 | 329 | 185195 | # | # | #

25 | 625 | 15625 | 58 | 5361 | 195112 | # | # | #

26 | 676 | 17576 | 59 | 318i | 205379 | # | # | #27 | 729 | 19683 | 60 | 3600 | 216000 | # - O

28 | 784 | 21952 94 | 8836 | 830584

29 841 | 34389 | 61 | 3721 | 226981 95 | 9023 | 857373

30 900 | 27000 | 62 | 3844 | 238328 | 96 | # | #
63 | 3969 | 250047 97 | 9409 | 912673

31 | 961 | 29791 | 64 | 4096 | 262144 | 98 | 9604 | 941192

32 | 1024 | 32768 | 65 | 4225 | 274625 99 | 9801 | 970299

33 | 1089 | 35937 | 66 | 4356 | 287496 | 100 | 10000 | 1000000

 



I. 0becné formy algebraické.

1. (a + b)* = a* + 2ab + b * = a* + (2 a + b) b.

2. (a+ b)* = a* + 3a*b + 3a b* + b* = a*+ (3a*+ 3ab + b*)b.

3. (a + b)* = a* + [3a* + (3a + b)b] b. -

4, (a + b)" = a" + (?) a" 1h+ (;)*-* b2 + :(," 1),b" + b".

• 1 -\* 1 : 1 1 1

5, e = ' 1 +– l = 1 + –+– +– +–.C ( +2) † itTE +IES + TEST:

* ba= +1A = M.UA • A = + b1a = #bsA
la loqe M

=2.718281828.

7. M = 1: 110 = loge = 0.43429448 * l 10 - 23025850929

8 (2a–x)x v maa. je-li x = a; (a + y) (a–y) v max. je-li y = 0

9. x + y = s a x – y = d; x = '), (s + d) a y = % (s– d).

10. x* + px – q = 0, x = + 2p + |/7, p* + q.

11. x*+ px + q = 0, x = + '2p + l/T, p° –q.

12. u = u1 + (n – 1)d, Sn = [2u1 + (n–1)d] '/, n = % (u +un)n

n–1 1 –qn U

13. u = u, qn-* S,= "Er= u# S•• = T#

- P \"_ - Il W \n

14. K = K., (' + ;) = K„a“ 15. K = K,q ( – ;)

15. K = '*(q – 1) 17. K = 100°(T+1)
p p q"

An - an An–1 + An – 2 An+1 An - +1=(-1)*

Bn - an Bn-1 + Bn-2' Bn+1 TBL - Bn Bn + 1

a*+ 4 h* _ a *

Sh" " Sh

20 n = 3.141592653589793.. == # -- : --- —

113 106 7

21. 1: n = 0.31830989 [/7 = 177245385 x* = 98696043

22. 1:n* = '1013212 1; /z = -5641896 loga = -4971499

19. r = + '/2h , je-li h výška a a světlost oblouku.

22 1

353 ... 333 ... 22 – 3+;

1*



II. Mocniny.

n | n* | n* | n | n* | n* n | n* Il*

· 1 1 1 | 34 | 1156 | 39304 | 67 | 4489 | 300763

2 4 8 | 35 | 1225 42875 | 68 | 4624 | 314432

3 9 27 | 36 | 1296 | 46656 | 69 | 4761 | 328509

4 16 64 | 37 | 1369 | 50653 | 70 | 4900 | 343OOO

5 25 125 | 38 1444 54872 | 71 5041 357911

6 36 216 | 39 1521 | 59319 | 72 5184 373248

7 | . 49 343 | 40 1600 64000 | 73 53'29 389017

8 64 512 | 41 | 1681 68921 | 74 | 5476 | 405224

9 81 729 | 42 | 1764 74088 | 75 | 5625 | 421875

+0 | 100 1000 | 43 | 1849 | 79507 | 76 | 5776 | 438976

11 | 121 1331 | 44 | 1936 | 85184 | 77 | 5929 | 456533

12 | 144 1728 | 45 | 2025 | 91125 | 78 | 6084 | 474552

13 | 169 | 2197 | 46 | 2116 | 97336 | 79 | 6241 | 493039

14 | 196 | 2744 | 47 | 2209 | 103823 | 80 | 6400 | 512000

15 | 225 3375 | 48 2304 110592 | 81 6561 531441

46 256 4096 | 49 2401 117649 | 82 6724 551368

17 289 4913 | 50 | 2500 125000| 83 6889 | 571787

18 | 324 | 5832 | 51 | 2601 | 132651 | 84 | 7056 | 592704

19 | 361 6859 | 52 | 2704 | 140608 | 85 | 7225 | 614125

20 | 400 8000 | 53 | 2809 | 148877 | 86 | 7396 | 636056

21 | 441 9261 | 54 | 2916 | 157464 | 87 | 7569 | 6585O3

22 | 484 | 10648 | 55 | 3025 | 166375| 88 | 7744 | 681472

23 | 529 | 12167 | 56 | 3136 | 175616|89| 7921 | 704969

24 | 576 | 13824 | 57 | 3249 | 185193 | 90 | 8100 | 729000

25 625 15625 | 58 | 3364 195112| 91 8281 753571

26 | 676 | 17576 | 59 | 3481 | 205379| 92 | 8464 | 778688

27 729 19683 | 60 | 3600 | 216000| 93 | 8649 | 804357

28 | | 784 | 21952 | 61 | 3721 | 226981 | 94 | 8836 | 830584

29 | 841 | 24389 | 62 | 3844 | 238328 | 95 | 9025 | 857375

30 | 900 | 27000 | 63 | 3969 | 250047|96 | 9216 | 884736

31 | 961 | 29791 | 64 | 4096 | 262144 | 97 | 9409 | 912673

32 | 1024 | 32768 | 65 | 4225 | 274625| 98 | 9604 | 941192

33 | 1089 | 35937 | 66 | 4356 | 287496 | 99 | 9801 | 970299

--------



Il * n* Il | n*

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

f 11

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

29

130

13t

132

10000

10201

10404

10609

10816

1 1025

1 1236

11449

1 1664

1 1881

12100

12321

12544

12769

12996

13225

13456

13689

13924

1416 1

1 4400

14641

14884

15129

15376

15625

15876

16 129

16384

16641

16900

17161

17424

1000000

1030301

1061208

1092727

1 124864

1 157625

1191016

1225043

12597 1 2

1295029

1331000

1367631

1404928

1442897

1481544

1520875

1560896

1601613

[643032

1685159

1728000

1771561

18 15848

1860867

1906624

1953125

2000376

2048383

2097152

2146689

2197000

2248091

2299968

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

15 1

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

17689

17956

18225

18496

18769

19044

19321

. 19600

19881

20164

20449

20736

21025

21316

21609

21904

22201

22500

22801

23 [04

23409

23716

24025

24336

24649

24964

25281

25600

25921

26244

26569

26896

27225

2352637

2406104

2460375

2515456

2571353

2628072

2685619

2744000

2803221

2863288

2924207

2985984,

3048625

3112136

3176523

3241792

3307949

3375000

3442951

351 1808

3581577

3652264

3723875

3796416

3869893

3944312

4019679

4096000

4173281

425 1528

4330747

4410944

4492125

169

166

167

168

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

27556

27889

28224

28561

28900

29241

29584

29929

30276

30625

30976

31329

31684

32041

32400

32761

33124

33489

33856

34225

34596

34969

35344

35721

36100

36481

36864

37249

37636

380:25

38416

38809

39204

4574296

4657463

4741632

4826809

49 13000

5000211

5088448

5177717

5268024

5359375

5451776

5545233

5639752

5735339

5832000

5929741

6028568

6128487

6229504

6331625

6434856

6539203

6644672

6751269

6859000

6967871

7077888

7189057

7301384

7414875

7529536

7645373

7762392



III. Kořeny dvou a tří rozměrů. 1–132.

Vz|V:

3

.|V: l/a. 3 v=jů; .|v:|};

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1.0000|1-000

14142|1'260

1*7321|1-442

20000|1-587

2-2361|1-710

24495|1-817

2-6458|1-913

2.8284|2-000

30000|2-080

3-1623|2.154

3-3166|2.224

3-4641|2.289

3-6056|2-351

3-7417|2:41()

3-8730|2-466

4-()()()()|2-520

4-1231|2-571

4'2426|2-621

4*3589|2-668

4-4721|2.714

4-5826|2-759

4-6904|2.802

4*7958|2.844

4:8990|2-884

50000|2.924

5*0990 2 962

5'1962|3-000

5'2915|3-037

5'3852|3-072

5-4772 3-107

5-5678 3-141

5-6569 3 175

57446 3208

3*240

3-271

3-302

3-332

3'362

3-391

3*420

3"448

3'476

3*503

3-530

3-557

3-583

3-609

3-634

3-659

3-684

3-708

3-733

3'756

3780

3 803

3'826

3 849

3 871

3'893

3'915

3 936

3'958

3'979

4 000

4021

4041

34,5'8310

35|59161
36 6-0000

37|6-0828

38|6-1644

39|6'2450

40|6'3246

41j6'4031

42|64807

43|6"5574

44|6'6332

45|6'7082

46|6'7823

47|6'8557

48|6'9282

49|7-0000

50|7-0711

51|7*1414

52|7-2111

53|7-2801

54|7'3485

55|7'4162

56|7'4833

57|7"5498

58|7-6158

59|7-6811

60|7-7460

61|7-8102

62|7'8740

63|7*9373

64|8"0000

65|8'0623

66|8*1240

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

8-1854|4-062100

8*2462|4-082101

8-3066|4-102 102

83666|4*121103

8-4261|4" 141104

8-4853|4" 160105

8'5440|4'179|106

8-6023|4*198107

86603|4'217|108

87178|4'236|109

87750|4'254|110

88318|4'273|111

8'8882|4-291|112

8'9443|4-309|118

9:0000|4-327114

9'0554|4:344|115

9 1104|4'362116

9'1652|4-380|117

9'2195|4-397118

9'2736|4-414119

9'3274|4 431 120

9'3808|4"448121

9'4340###
9'4868|4-481123

9'5394|4498124

9'5917|4*514|125

96437|4-531126

96954j4-547|127

9 7468|4-563128

9'7980|4579129

9'8489|4-595 130

9'8995|4-610131

9:9499|4-626132

10 000

10050

10 100

10-149

10. 198

10-247

10-296

10344

10-392

10-440

10-488

10"536

10-583

10-630

10-677

10-724

10.770

10-817

10-863

10-909

10-954

11000

1 1045

11-091

11 • 136

11-180

1 1-225

11*269

11'314

11-358

11'402

11'446

11'489

4-642

4-657

4-672

4-688

4*703

4*718

4*733

4*747

4*762

4-777

4*791

4*806

4-82O

4-835

4-849

4*863

4-877

4-891

4*905

4-919

4-932

4-946

4-960

4-973

4-987

5-000

5-013

5-027

5-040

5-053

5-066

5-079

5*092



133 – 264,

– | *-- – 1 °.– – | °– – | -3

a||/a Vz|a|vz|V: a lvi Va •|vi |/a.

133|11"533|5-104166|12884|5-496199|14-107|5838232|15-232|6*145

134|11-576|5-117167|12923 14-142|5-848233|15-264|6-153

135| 11-619|5-130168|12961 14-177|5-858234|15-297|6-162

136|11"662|5-143169|13'000|5- 14213|5867|235|15-330|6171

137|11-705|5 155170|13-038|5- 14248|5877|236|15-362|6180

138|11-747|5 168|171|13-077 14-283|5-887237|15-395|6-188

139|11*790|5-180|172|13-115 14'318|5896|238|15-427|6'197

140| 11"832|5 192173|13-153 14-353|5-906239|15-460|6206

141|11*874|5*205174|13 191 14'387|5-915|240| 15°492|6-214

142|11-916|5'217175|13*229 14'422|5-925|241|15:524|6*223

143|11*958|5'229176|13-266 14457|5934|242|15'556|6'232

144|12-000|5'241177|13-304 14'491|5-944243|15-588|6-240

145| 12:042|5'254178|13'342|5" 14"526|5-953|244|15-620|6"249

146|12-083|5'266179|13 379|5- 14-560|5-963245| 15-652|6'257

147|12-124|5'278180|13-416 14*595|5-972|246| 15-684|6'266

148|12-166|5'290181|13-454|5 14629|5-981247| | 5-716|6'274

149|12-207|5'301182|13-491 14-663|5-991|248| 15-748|6'283

150|12-247|5'313188|13-528 14697|6:000|249|15-780|6291

151|12-288|5'325|184|13565|5 14-731|6-009250| 1581 1 [6"300

152|12-329|5"337|185|13 601|5" 14-765|6-018251 | 15-843|6-308

153|12-369|5'348186|13-638|5" 14-799|6-028252|15-875|6-316

154|12-410|5"360|187|13-675|5- 14832|6-037|253|15-906|6'325

155|12-450|5372|188|13711 14-866|6-046254|15-937|6'333

156|12-490|5'383|189|13-748|5 2|14-900|6-055|255| | 5-969|6'341

157|12-530|5'395190|13*784 3|14-933|6-064|256| |6-000|6°350

158|12-570|5406191|13-820|5" 14-967|6-073257|16:031|6-358

159|12-610|5'418192|13-856|5- 15-000|6-082258| 16-062|6366

160|12-649|5429|193|13892|5 15-033|6-091259|16-093|6-374

161|12-689|5440194|13928|5- 15-067|6-100260|16-125|6"383

162|12-728|5'451|195|13'964|5 15-100|6-109261|16-155|6-391

163|12-767|5'463 196|14:000|5- 15-133|6-118|262|16-186|6:399

164|12806|5'474197|14036|5: 15-166|6-127|263|16-217|6'407

165|12845|5'485198|14071 15'199|6 136|264|16'248|6415

 



265 – 396.

–l. *- - *– r| 3 - 3–

a|v|V;|•| V;|V|a|Vr|ŽE|•| Vr|VE

265|16-279|6-423|298|17-263|6- 18-193|6-917|364|19-079|7-140

266|16-310|6-431299|17-292 18*221|6-924365|19-105|7-147

267|16-340|6-439300|17-321 18'248|6931366|19-131|7-153

268|16°371|6-447301|17-349|6- 18-276|6-938367|19-157|7-160

269 16401 6-455302!17-378 18:303|6-945368|19-183|7-166

270|16-432|6-463303|17-407 18-330|6-952369|19-209|7-173

271|16:462|6-471304|17-436 18-358|6-959370| 19-235|7-179

272|16-492|6-479305|17-464 18-385|6966|371|19261|7-186

273|16'523|6-487306|17.493 18.412|6-973372|19-287|7-192

274| 16-553|6-495307|17-521 18-439|6-980373|19:313|7-198

275|16-583|6-503308|17:550|6 18-466|6-986374| 19-339|7-205

276|16-613|6-511309|17-578 18-493|6-993375|19-365|7*211

277|16-643|6-519310|17-607 18-520|7-000376|19.391|7*218

278|16-673|6527|311|17.635 18-547|7:007|377|19:416|7-224

279|16-703|6-534312|17-664 18.574|7-014|378|19°442|7-230

280|16-733|6-542313|17-692 18-601|7-020|379|19:468|7-237

281|16763|6550|314|17-720 18-628|7-027380|19:494|7-243

282|16-793|6-558|315|17.748 3|18-655|7-034381|19:519|7-250

283|16823|6-565|316|17.776 18-682|7-041382|19-545|7-256

284|16-852|6-573317|17.804 18-708|7-047|38|3|19-570|7-262

285|16-882|6-581318|17-833 18-735|7-054384|19-596|7-268

286|16-912|6'589319|17.861 18-762|7-061385|19-621|7-275

287|16-941|6-596320|17-889 3|18-788|7-067|386|19-647|7-281

288|16'971|6-604321|17-916 18815|7-074387 19672|7287

289|17-000|6-611322|17-944 5|18°841|7-081388 19698 7294

290|17-029|6-619|823|17.972|6- 18-868|7-087389|19-723|7-300

291|17-059|6-627324|18-000|6- 18894|7-094390| 19-748|7:306

292|17-088|6 634325|18-028|6- 18921|7-101|391|19774|7-312

293|17-117|6-642326|18-055 18*947|7-107392|19-799|7-319

294|17-146|6-649327|18-083|6- 18-974|7-114393|19-824|7.325

295|17-176|6-657|328|18-111 19-000|7-120|394|19-849|7-331

296|17-205|6-664|329|18-138|6- 19-026|7-127395|19-875|7-337

297|17-234|6-672|330| 18166 19 053|7-133|396|19900|7-343

-*****-*- ----- -

 

 

 



397 – 528,

l/a Vila | Vºlvº | a l/a

| 3

||/a | a | V;

3

|/a

77361496 22:271

22:293

22 316

22-338

22:361

22'383

22-405

22-428

22:450

22-472

22-494

22'517

22-539

22*561

22-583

22-605

22-627

22 650

22-672

22694

22-716

22-738

22:76()

22-782

22804

22.825

22-847

22869

22-891

22-913,

22-933

22-956

22978

397

398

399

A01

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

19-925

19-950

19-975

20-000

20-025

20-050

20-075

20-100

20-125

20-149

20-172

20 199

20-224

20-248

20 273

20-298

20-322

20 347

20'372

20-396

20-421

20-445

20'469

20'494

20:518

20-543

20567

20-591

:20-616

20 640

20-664

20 688

7-350430

7-356431

7-362432

7-368433

7374434

7-380|435

7-386436

7.393437

7-399438

7-405|439

7-411440

7-417441

7-423442

7-429443

7-435|444

7-441445

7-4471446

7-4531447

7-459448

7-471|450

7-477451

7-483452

7-489453

7-495|454

7-501455

7-507|456

7*513457

7-518|458

7-524459

7-530|460

7-536461

20.7.12 7-542462

7-465|449

20-736

20:761

20-785

20809

20-833

20 857

20-881

20-905

20928

20-952

20.976

21000

21-024

21-048

21.071

21-095

21. 119

21.142

21. 166

21-190

21-213

21-237

21-26()

21.-284

21.307

21-331

21-354

21*378

21-401

21.424

21-448

21*471

21*494

7-548463

7-554|464

7560465

7-565466

7-571467

7-577468

7-583469

7-589470

7'594471

7 600472

7 606473

7:612474

7-617475

7-623476

7629477

7-635|478

7-640479

7-646|480

7:652481

7657482

7663483

7-669484

7-674485

7680486

7.686|487

7-691488

7 697|489

7-703|490

7-708491

7714492

7-719493

7-725494

7-731 495

21'517

21"541

21-564

21-587

21-610

21-633

21-656

21-679

21 703

21.726

21-749

21.772

21 794

21-817

21-840

21-863

21-886

21-909

21-932

21*954

21-977

22-000

22:023

22:045

22068

22.091

22:113

22-136

22-159

22-181

22*204

22-226

22:249

7-747|498

7753|499

7-758500

7764501

7769|502

7-775503

7-780504

7786505

7-791|506

7-797507

7.802|508

7-808509

7813510

7819|511

7-824|512

7830|513

7-835514

7841|515

7.846516

7-851517

7-857518

7-862519

7-868520

7.873521

7878522

7-884523

7.889524

7-894|525

7 900|526

7-905527

7910528

7-742497

7-916

7-921

7*926

7-932

7.937

7-942

7-948

7.953

7-958

7-963

7969

7.974

7-979

7-984

7.990

7.995

8.000

8:005

8-010

8-016

8-021

8-026

8:031

8-036

8041

8-047

8052

8-057

8062

8-067

8072

8-077

8-082
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529 – 660.

*|VE|V|•| VE|V|•| V; V:|•| VELE

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

23-000

23-022

23-043

23-065

23'087

23-108

23'130

23'152

23"173

23*195

23'216

23'238

23'259

23'281

23'302

23"324

23"345

23'367

23"388

23'409

23°431

23'452

23'473

23'495

23-516

23'537

23'558

23°580

23"601

23-622

23"643

23"664

561 23-685

8088562

8-093563

8:098564

8-103565

8-108566

8113567

8-118568

8-123569

8-128|570

8-133571

8-138572

8-143573

8-148574

8-153|575

8-158576

8-163|577

8-168|578

8-1731579

8-178|580

8-183581

8-188|582

8-193|583

8-198584

8-203|585

8*208|586

8-213|587

8218|588

8-223589

8228|590

8233|591

8-238|592

8-243593

23-707

23-728

23-749

23:770

23-791

23812

23833

23854

23-875

23-896

23-917

23-937

23-958

23 979

24 000

24-021

24-042

24 062

24"083

24 104

24-125

24-145

24-166

24 187

24'207

24'228

24-249

24"269

24'290

24 310

24331

24*352

24'393

24'413

24"434

24 454

24'474

24-495

24'515

24 536

3|24"556

24 576

24"597

24-617

24 637

24*658

24678

24"698

24*718

24739

3|24*759

24*779

24*799

24-819

24-839

24-860

24880

24.900

24*920

24"940

24'960

24*980

25-000

25-020

25-060

25-080

25*100

25-120

25-140

3|25-159

25 179

25-199

25-219

25-239

25'259

25-278

25-298

25-318

25-338

3|25-357

25-377

25-397

25-417

25-436

25-456

25-475

25-495

25.515

25'534

3|25-554

25.573

25-593

25*612

25-632

25-652

25-671

8'564

8*568

8573

8 577

8582

8586

8-591

8-595

8-6OO

8-604

8 609

8-613

8-618

8622

8-627

8631

8-636

8-640

8 645

8:649

8653

8-658

8:662

8667

8671

8-6761

8-680

8 685

8-689

8-693

8698

8 702

8'247594 24-372 25'040 25-690 8 707
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661 – 792.

>| V;l#|A|Vrý:

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

25-710

25-729

25-749

25768

25-788

25-807

25-826

25-846

25-865

25-884

25*904

25-923

25-942

25'962

25:981

26 000

26019

26'038

26 058

26-077

26-096

26:115

26 134|8

26:153

26:173

26-192

26-211

26-230

26*249

26-268

26287

26-306

26-325

26-344

26-363

26'382

26-401

26'439

26'458

26'476

26-495

3|26'514

26'533

26'552

26'571

26'589

26 608

26 627

26-646

26665

26-683

3|26-702

26721

26739

26758

26 777

26-796

26814

26833

26-851

26870

3|26889

26-907

5|26-926

8|26420|8

|26'944

26-963

26-981

27-000

27-019

27-037

27-055

3|27074

27.092

5|27.111

27-166

27.185

27*203

1|27.221

2|27.240

3|27.258

27-276

27 295

27-313

27 331

27 350

27 368

27-386

27.404

27.423

3|27.441

27-459

27-477

27-495

27*514

27.532

27-550

27:129

27°148

8992|760

8996|761

9:000762

9004|763

9-008764

9-012765

9016|766

9021|767

9.025768

9 029|769

9-033770

9 03777 1

9-041772

9,045|773

9-049774

9.053775

9 057|776

9 061777

9 065778

9°069779

9073|780

9 078|781

9-082782

9086|783

9 090884

9094|785

9:098|786

9 102787

9-106788

9.110789

9-114790

0-118|791

9-122792

27-568

27-586

27-604

27-622

27-641

27-659

27-677

27-695

27713

27-731

27-749

27.767

27-785

27-803

27-821

27:839

27-857

27-875

27-893

27-911

27-928

27-946

27964

27982

28000

28018

28036

28054

28-071

28089

28.107

28*125

9-126

9130

\9. 134

9-138

9-142

9-146

9-150

9.154

9-158

9-162

9 166

9-170

9*174

9*178

9-182

9-185

9-189

9-193

9-197

9201

9205

9-209

9'213

9.217

9*221

9-225

9-229

9.233

9237

9-240

9-244

9-248

28'142 9-252
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793 – 924.

- – I. *.- >| 3 –

a | |/a •| V;|V: •| V: V a

793|28 160|9:25 .874019333l859|29309|9506l892|29865|9626

794|28 178|9'' 28' (58|9'386|860|29 326|9-510|893|29-883|9-630

795|28-196|9:26 28-775|9-390|861|29'343|9-513894|29-900|9-633

796|28'213|9" 28 792|9394|862|29-360|9'517|895|29-917|9-637

797|28-231 28-810|9-398|863|29-377|9'521896|29*933|9-641

798|28249|9' 28-827|9-402864|29'394|9"524897|29-950|9-644

799|28-267|9: 28814|9'405|365|29'411|9'525-98|29-967|9-648

800|28-284|9' 28862|9:409|866|29428|9'532|899|29-983|9-651

801|28302|9' 28 379|9-413|867|29445|9'535|900|30-000|9-655

802|28-320|9' 28-896|9417868|29462|9'539|901|30.017|9.658

803|28337 28914|9-420|869|29479|9'543|902|30033|9662

804|28-355|9" 28-931|9-424|870|29'496|9'546|903|30-050|9-666

805|28'373 28-948|9-428871|29513|9'550|904|30.067|9-669

806|28-390 28-965|9:432872|29'530|9'554|905|30-083|9-673

807|28-408|9" 23983|9-435|873|29'547|9557|906|30-100|9-676

808|28-425|9' 29-000|9-439874|29563|9"561|907|30-116|9-680

809|28.443 29-017|9-443|375|29'580|9'565|908|30-133|9-683

810|28'460|9'3. 29-034|9-447|876|29-597|9:568909|30-150|9-687

811|28-478|9": 29-052|9-420|877|29-614|9-572|9|19|30-166|9-691

812|28.496 29-069|9-454878|29-631|9-576|91|1|30-183|9-694

813|28-513|9:3; 29-086|9-458879|29-648|9-579912|30-199;9698

814|28531 29 103|9-462880|29-665|9'583|9|13|30216|9701

815|28-548|9“ 29-120|9-165|881|29-682|9-586|914|30-232|9-705

816|28-566|9" 29-138|9-469882|29-698|9:590|915|30-249|9-708

817|28-583|9" 29-155|9-473883|29-715|9-594|916|30-265|9.7.2

818|28-601 29-172|9-476|884|29-732|9597|917|30-282|9-715

819|28-618|9" 29. 189!9-480|835|29:749|9-601|918|30-299|9719

820|25-636|9" 3|29.206|9-484|386|29-766|9605|919|30-315|9-722

821|28-653|9" 29-223|9-488|887|23783|9'608|920|30-332|9-726

822|28-671 29-240|9-491388|29-799|9:612921|30-348|9729

823|28-688|9" 29.257|9-495|889|29-816|9:615|922|30-364|9-733

824|28-705 29.275|9-499|390|29 333|9-619|923|30-381|9-736

825|28-723|9 29-292|9-5021891|29:850|96231924|30-39719740

-–------***** **-**- -----
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IV. Délka oblouku, měřená poloměrem.

Délka stupňů = n. „R

7Y

180

10 _ 0-01745329

20

30

40

50

60

7o

80

90 i

0-0349 0659

0-0523 5988

()'0698 1317

0:0872 6646

01047 1976

0-1221 7305

0-1396 2634

0-1570 7963

1"

2"

3*

i

délka minut délka sekund

._ 000029089 1" = 0.0000 0485

_ 000058178 2“ = 000000970

-= 0.0008 7266 3“ = 0.0000 1454

= 0.00116355 4" = 0'0000 1939

= 0.00145444 5“ = 0.00002424

– 0:0017 4533 , 6“ = 0.00002909

-= 0:00203622 7" = 0-0000 3394

= 0.00232711

= 0-0026 1799

8" == 0 0000 3879

9" = 0.0000 4363

V. Stanovení obvodu kruhu, je-li dán průměr, a průměru, dám-li obvod.
Obvod kruhu 7v. d = 0

77 .

i

77

77

77

7I

7/ •

77

7Y

77 . 9 = 28'2743 33882

Průměr kruhu 0 : 7 =

0-3183 098863.141592654 1 : 71 =

62831 85307 2: n = 0:6366 19772

94247 77961 3: n = 0 9549 29659

12:5663 70614 4 : n = 12732 39545

15707963268 5: n = 1591549431

18-8495 55922 6 : 7v = 1909859317

21 991 1 48575 7: 7t = 22281 69203

25-132741229 8:7 = 2-5464 79089

9 : 77 = 2864788976

d

VI. Velikost oblouku, měří-li se délka jeho poloměrem.

Celé poloměry desetiny poloměru

1. 5° 43' 46"5" • 0

2 1 1 27 33-0 1

3 17 - 1 1 19-4

4 22 55 5-9 ·

5 28 38 52*4 ·

6 34 22 38-9

7 40 6 25-4

8 45 50 118

9. 51 | 33 583 -

arc 1809 -

= r

77

1.r – arc 579 17" 448"

2. r = „ 114 35 296

3 r = „ 171 53 144

4.r = „ 229 10 592

5.r = „ 286 28 440

6. r = „ 343 46 288

7.r = 401 4. 13-6

setiny poloměru

34' 226**

45-3

· 7-9

30-6

532

159

38-5

-12

23.8.
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VII. Průměr kruhu, je-li dána plocha jeh0.

rini] průměr | -- | průměr

1-5957| 35 |6-6756 68 |9'3048|10| |11-340 134|13'062167|14'582

1-9544| 36 |6-7703 69 |9-3730|102|11:396|135|13-111168|14-625

22567|37|6-8636 70 |9-4407|103|1 1-452|136|13-159169|14-669

2-523138 |6-9558 71 |9-5078104|11-507|137|13:207170|14-712

2-7639 39 |70467 72 |9°5746|105|11:562|138|13*255171 | 14*755

2 9854|40|7-1365| 73 |96409106|11-617|139|13'303172|14-798

3-1915| 41 |7-2259 74 |9-7067107|11-672|140|13°351173|14841

33851|42|73127 75 |97721|108|11-726|141|13:399|174|14884

3-5682|43|73991|| 76 |98370|109|11-781|142|13-446|175|14"927

11|3-7424|44|7-4846 77 |9-9015|110|11835|143|13-493|176'14970

12|3-9088|45 |7-5692 78 |9-9656|111 i1888|144 13"541177 | 15'012

13'4-0684| 46 |7-6527 79 |10-029|112|11-942145|13°587|178|15-054

14|4-2220| 47 |7-7356|80 |10092|113|11995|146|13'634|179|15:097

15|4'3701 48|7-8175| 81 |10-155114|12:048147|13-681180|15:139

16|4-5135| 49 |7*8986|82|10-218|115| 12. 101 148|13*727181|15-181

17|46524|50|7-9788|83|10280|116|12:153|149|13774[182|15223

18|4-7873|51|80580| 84 |10:342|117|12205|150|13820|183|15-264

1949184 52 |8-1368 85 |10-4031 18|12-257151|13-866184|15-306

20|5-0462|53|8-2146|| 86 |10-464|119|12-309152|13-912185|15-348

21|5-1709 54 |8-2918 87 |10-525| 120| 12:361153|13'957186|15-389

22|5-2925| 55 |8-3681 88 |10-585| 121 | 12:412154114-003187|15:43O

23|5-4115|56|8-4438 89 |10:645122| 12:463155|14-048|188|15°472

24|5-5279|57|8-5189 | 90 |10-705|123|12-514|156|14-093|189; 15°513

25|5-6419 58 #8-5935| 91 |10-764124|12-565|157|14-139190|15-554

26|5-7536|59|8-6670 92 | 10:823125|12-616 158|14-183191|15-595

27|5-8633 60 |8-7404 93 | 10 882126] 12-666|159|14'228|192|15-635

28|5-9708 61 |8-8128| 94 | 10-940127|12-716|160|14'273193|15*676

29|60765|62|8-8849|95|10-998|128|12-766|161 |14'318|194|15-717

30|6*1804|63|89563|96|11:056|129|128161162|14'362|195|15-757

31|62826|64|9-0270|97|11'113|130|12866|163|14°406|196|15*797

32|63831|65|90973|98|11:170|131|12915|164|14450|197|15-838

33|64821|66|91670| 99 | 11:227|132|12964|165|14'494|198|15878

|11284 34 |6:5796|67|9:2362|100|11:284|133|13-013|166|145381

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-- -- * * ---------- ----- - - -
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# | prumer | -:
-

**

průměr

*3

průměr | 5
TE.

průměr

i

*

rini | 3
5

| průměr

-

15-918232

15-958233

15-997|234

16-037|235

16 077|236

16 117|237

16-156238

16-195|239

16-235 240

16*274

16*313242

16-352243

16*391244

16*429 245

16-468246

16-507247

16-545248

16°584249

16 622 250

16-660251

16-698252

16-737253

16-775|254

16*812255

16 850 256

16-888257

16*926258

16-963259

17-001260

17-038261

17-075|262

17-113 263

17*150|264

241

17-187:

17*224

17-261

17.298

17.334

17.371

17'408

17*444

17:48 |

17°517

17.553

17°590

17 626

17-662

17"698

265i

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

275

277

278

279

17-734280

17*770281

17 805282

17-841|283

17.877|284

17*912|285

17-948286

17.983287

18-019288

18.054289

18:089 290

18*124291

18*1*i0292

18'195293

18-230294

18-264295

18299296 -

18334t297,194461330|20498'363

*

18:369298

18-403299

18:438300

18:472301

18 507302

18.541303

18'575304

18*610305

18-644306

18678307

18-712308

18:746309

18780|310

18 814311

18848312

18"881313

18915314

18949315

18-982316

19-016317

19-049318

19.083319

19:116320

19-149321

19'182322

19:216323

19*249324

19°282325

19:315326

19-348327

19-381328

19-413329

19-479331

19-511 332

19-544333

19-577334

19-609335

19-642336

(19.674337

19-706338

19.739839

19.771340

19-803341

19-835342

19-867343

19.899344

19 931345

19-963|346

19-995|347

20-027348

20-059349

20090|350

20-122|351

20*154352

20-185353

20-217354

20248355

20279|356

20"3f1357

20342|358

20:373|359

20*405360

20-436361

20467 2

20'529364

20:560365

20-591366

20622367

20-653368

20684369

20'714370

20-745371

20-776372

20-806373

20*837374

20-867375

20898|376

20-928377

20959378

20-989379

21.019380

21-050381

21:080382

21-110383

21-140384

21-170385

21-200|386

21-230387

21-260388

21-290389

21'320 390

21:350|391

21-380592

21-409393

21-439394

21.469395

21:499396

21-528

21*558

21-587

21-617

21-646

21-675

21-705

21-734

21-763

21 793

21-822

21*851

21-880

21-909

21-938

21*967

21*996

22-025

22-054

22-083

22-112

22*140

22*169

22'198

22-226

22:255

22-284

22'312

22-341

22'369

22398

22-426

22'454

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16

plocha | .5 | plocha

VIII. Plocha kruhu, je-li dán průměr.

# |plocha ©

|plocha
da- -

1t

1•

9 635

í; ?;??ů
13|132-73

14| 153'94

15[176.71

16|201-06

17|226'98

18|254:47

19|28353

20|314*16

21 [346:36

22|380-13

23j41548

24|452:39

25|49087

26|53093

27|57256

28|61575

'29|660 52

30|70686

31|75477

32 80425

33 855-30

45

53

54
55"

56

57

3525-7|100|78540

36317|101|8011:9

3739-3102|8171-3

38485|103|8332-3

3959-2104|849419

4071-5|105|8659-()

4185*4106'8824-7

4300-8107|89920

4417-9|108|9160-9

4536-51099331-3

46566|110|95033

4778'4|111|9676-9

4901-71 12|9852-()

5026 6113| 10029

51530|114|10207

5281-0|115|10387

54106|116|10568

55418|117|10751

5674:51 18| 10936

5808-8119] 11 122

59447|120|11310

6082*1121 | 11499

6221 1122 11690

6361'71231 1882

|65039|124|12076
6647-6125 12272

6792-9l12612469

63393127|12668
7088-2 128 12868

|72382|128|13070
7389:8|130|13273

[7543" 131 | 13478

7697-7I13213685

133

134

135

136

137

138

139

140

141|15615
142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

13893

14103

14314

14527

14741

14957

15 175

15394

15837

16061

16286

1 65 13

1 6742

16972

1 7203

17437

17671

17908

18146

18385

18627

18869

19 [ 13

19359

19607

19856

20106

20358

20612

20867

21124

21642

167|21904

168{22167 ·

169|22:32
170.22698

171 |22966

17223233
17323506

174'23779

175|24053 ·

176|24328

177|24606

178|24885

17925165

180 25447.

181 |25730

18226016

18326302

184|26590

185|26880

18627172
18727465

188 27759

189|28055

166

21382

58

59

60

61

62

63 |

64

65

66

190 28353

191 28652

192 28953

193 29255 |

194|295592

195|29865:
196'30172 :

19730481:

198'3o791
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IX. Plochoměrství.

A. Obrazce přímočárné.

Plocha má dva rozměry a označuje se proto co součin dvou

činitelů. Délka plochy násobí se šířkou, aby se velikost její ustanovila.

čtverec (quadrat) má délku tak velkou jako šířku, a jest proto

měřítkem všech ploch. Oba rozměry jeho jsou tedy sobě rovny a

plocha P = a. a = a*.

0bdélník (0tedjteď), jehož každý úhel pravý

jest, ustanovíme vzhledem na plochu, násobí

jde-li délku b (obr. 1.) šířkou jeho a, aneb jak

se uměle říkává, základnu a výškou b. Jestit

tedy plocha jeho P = a. b = a b.

Rovnoběžník (parallelogramm), jehož proti

lehlé strany a a c, b a d (obr. 2.) rovnoběžné jsou, uzavírá tak vel

kou plochu jako obdélník na též základně a se stejnou výškou v.

Odtud plocha jeho P = a.v = a v.

Trojúhelník každý jest polovina rov

noběžníka, zřízeného v stejné výši v na

též základně a (obr. 3. a 4.) Plocha jeho

obnáší tedy polovinu plochy souhlasného

rovnoběžníka; jestiť P = % a v.

K ustanovení bodu D pro sestrojení výšky v jest z + y = a

a a. -- g = drop-o

Lichoběžník Grapez), jehož

dvě strany a a b (obr. 5.) rovno

běžné jsou, skládá se z dvou

trojúhelníků ABC a CDA. Plocha

jeho jest následovně tak velká

jako plocha obou trojúhelníků, t.

P = '/, av + % bv = '/,(a + b)v.

Obr. 1. Obr. 2.

Obraz 3. Obraz 4.
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Rozpůlíme-li liché strany AB a CD v bodech L a K (obr. 6.)

a vedeme body těmito kolmice EH a FG na strany rovnoběžné, po

vstane obdélník EFGH právě tak velký jako daný lichoběžník ABCD.

Jelikož i /, (a + b) = LK, jest plocha lichoběžníka také P = LK. v.

Obraz 7. Obr. 8. Obr. 9.

Různoběžník (trapezoid) a

vůbec každý čtyrúhelník (ob. 7.)

skládá se z dvou trojúhelníků ABC

a ACD, tak že plocha jeho jest

P = AABC + Z\ACD =

'), av + '/, a w = '/2 (v + w) a.

Mnohoúhelník (polygon) buď si jakýkoli, dá se čarami úhlopříč

nými rozděliti na trojúhelníky, z nichž se každý dle hořejšího vzhle

dem na plochu ustanoviti i vyrejsovati může. Součet ploch všech

trojúhelníků jest plochou daného mnohoúhelníka. Tak by byla na př.

plocha pětiúhelníka (obr. 8.)

P = '/, a b + '/, a v + / b u = '/, (v + v) a + '/, bu.

Je-li mnohoúhelník tento pravidelný, povstanou samé shodné troj

úhelníky, spojí-li se střed jeho C (obr. 9.) se všemi rohy. Protož

třeba plochu jednoho trojúhelníka na př. Z\ ABC = '/2 a v tolikráte

vzíti, kolik stran mnohoúhelník má; zde šest, tedy P =6. '/, a v=3 a v.

Vůbec bude P= n./, av = '/, nav, a také P = % n r*sina,

je-li r poloměr opsaného kruhu. -

180180

Strana pravidelného mnohoúhelníka a = 2rsin– = 2 v tang –
% j!

Každý přímočárný mnohoúhelník (obr. 10.) Obraz 10.

možno také rozložiti na lichoběžníky. Sestrojí

se úhlopříčná AB, z ostatních rohů svedou se

na ni kolmice a prodlouží až na protilehlé

stranice mnohoúhelníka. Ustanoví-li se plocha

každého takto povstalého lichoběžníka a obou

krajních trojúhelníků, dá součet jejich plochu

celého mnohoúhelníka. Plocha přiloženého obrazu jest tedy

r =**81@t9ee40+poe1@tner4@toře, toe
2 2 2 2 –5–+-3
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B. Obrazce křivočárné.

Obraz 11. Obraz 12.

Kruh. Násobí-li se z poloměru

utvořený čtverec ACDE (obr. 11.) Lu

dolfovským číslem, vezme-li se tedy tři

krát a * , jeho, obdrží se kruhem uza

vřená plocha, totiž P= n r*= 3r*+ % r*

aneb P = n. /,d* = 0-7854d*. *

Pro určitou plochu P ustanoví se

r = VP:7 = 0.5642 VP a d = +128379 VP

Věnec (obr. 12.) se ustanoví, odejme-li se plocha malého kruhu

od plochy kruhu velkého, tak že jest, je-li t = R– r šířka jeho,

P = n R*– v r* = z(R + r) t. Jelikož R = r + t, jest také

P = 2 7zr. t + t*. -

Výseč (sector) kruhová ABC (obr. _0*r** 13. Obraz 14.

13.) má tak velkou plochu jako troj- -

úhelník, jehož základnou oblouk AB=b

jest, proto

– 1 - oz"

- % "r=555

Je-li to jen část věnce ADEB na

př. klenba, odejme se malá výseč CDE od celé výseče ACB a zbylá

plocha ADEB rovná se velikostí svou lichoběžníku stejné výšky, totiž

P = '], b r– % b'r' = '/, (b + b') t.

Useč (segment) kruhová ABD (obr. 14) jest o A ABc menší

než celá výseč CBDA, tak že plocha její

f = '/ br– % a v = '/, (to – sin to) r* = */, ah,

je-li výška její KD = h.

Elipsa (obr. 16) je-li to, násobí Obraz 15. Obraz 16.

se obdélník z poloviny velké a malé E

osy a a b Ludolfovským číslem, sblíženě &\

se přidá sedmina obdélníka k trojná

sobnému a obrdrží se plocha její

P = a a b = 3 a b + % a b. -

Je-li P, plocha kruhu s poloměrem a, jest P: P, = b : a.

7 r2= '/, a r*.
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Je-li s = EBD a S, souhlasná úseč kruhu, který elipsu objímá,

tedy s poloměrem a, jest S: S = b : a.

Taktéž jest pro výseč eliptickou BCL: BCK= b : a a BCL= '/ab.BK.

Parabola (obr. 15.) obnáší *, obdélníka, který ji objímá; tedy

plocha její P = 2.*/, a y = ''; a J.

Má-li se ustanovit plocha křivočárná zcela nepravidelná, možno

ji pomocnými čarami rozložit na tolik dílů, že se každý za přímočárný

považovati a dle uvedeného návodu ustanoviti dá.

Obraz 17. znázorňuje podobu pole Obraz 17.

neb louky i s návodem, jak se odmě

řiti i bez měřického stolku vyrejsovati

dá. Považujeme-li plochu ABCD za

dva trojúhelníky, AABC+ ACD, máme

na jedné straně o pruh CLD méně, na

druhé o 4EB více. Rozdělí-li se od- i

říznutá plocha CLD a přidaná AEB -

kolmicemi na trojúhelníky a lichoběžníky, tak aby stranice jejich za

přímé čáry považovány býti mohly , může se každá část pro sebe

ustanoviti a náležitě k celku do počtu uvesti.

Obraz 18.

Dobře slouží v podobných případech

návod Simpsonův, který v tom záleží, že

se křivočárně omezená plocha (obr. 18.)

kolmicemi na rovný počet (zde osm) stej

ně širokých pruhů rozdělí a velikost uza

vřené plochy dle následujícího výrazu

vypočítá:

AB O

P = 55 Go+49 + 2y + 4y + 2y + 4y + 2y + 4y + y),

kdež.99.– 0. Je-li vůbec ! délka plochy, na kterou kolmice

strojiti chceme, a n počet pruhů, jest všeobecně

1 -

P = 3n [Wo+ 4(y + y + ... + yn-1)+2(y*+y. + ... + ya–,)+y-Jl.

* Že se výsledek tohoto návodu skutečnosti tím více blíží, čím

více Pruhů z plochy se nadělá, rozumí se samo sebou.
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- C. Povrch těles.

Povrch hranolů a jehlanců skládá se z troj- a čtyrúhelníků, jichž

plocha svrchu ustanovena byla. Součet ploch všech stran dá povrch

celého tělesa.

Povrch válce (obr. 19.), odvine-li se, má 0br. 19: 0br. 20.

podobu obdélníka. Obvod válce tvoří základnu

a odtud velikost povrchu jeho P = 2 7a r. b.

Povrch válce kosmo sříznutého (obr. 20.)

má velikost obdélníka, který tak vysoký jest

jako osa válce v , pročež

P = 2.7t r. v = 7a (a + b) r.

Povrch čili plášť kužele (obr. 21),

odvine-li se, tvoří výseč kruhovou,

tak že velikost jeho -

P = n ra = ztrU/r*+ c2 =

7u a? sin w = 7 r2 cosec v.

Je-li to kužel komolý (obraz 22.),

odejme se povrch chybujícího vrchole

BCE od povrchu celého kužele ACL

a bude P = n R. AC– 7v r. BC. Theo

retický výraz tento nahražuje se praktickým

P = n Ra + a ra = n (R+ r) a= '/, (2n R + 2nr)a, kdež a=AB.

Jelikož '/, (R + r) = r“, jest povrch komolého kužele také

P = 2.7t r“. a, totiž tak velký jako povrch válce, jehož obvodem

střední obvod LK komolého kužele jest.

Obraz 21. Obraz 22.

1" (!

R–r'

Povrch prstenu aneb tělesného kruhu (obr. Obraz 23.

23.), který točením kruhové plochy P kol osy

3y povstává, jest P = 2 7, R. 27 r = 471* R r.

Chybující strana kužele BC =

Povrch koule obdržíme, násobíme-li z prů

měru utvořený čtverec EFGH (obr. 11.) Ludol

fovským číslem. On jest tedy právě čtyřikráte tak velky Jaco pocta

kruhu se stejným poloměrem, totiž P = n d* = 4.a r2.

Z povrchu koule ustanoví se poloměrjejí dle r = '/,|/P: n = 0.2821l/P
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Povrch pásu čili zony (obr. 24) Obraz 24. 0"- 25.

aneb vrchlíku z koule (obr. 25.) jest

tak velký jako povrch válce stejné výše

DE = v, jehož poloměr se rovná po

loměru koule, které pás aneb vrchlík

náleží; tedy P = 2 m r. v.

Je-li a poloměrvrchlíku čili kulové úsece,jest v.2 r =c*= a*+ v*,
a* + v2 C2

z čehož r = –– – a P= n(a* + v*) = 71 a?+ n v?= 7rc*

X. Těloměrství čili krychlení těles.

0bjem (volum) hmot, majících tři rozměry, jeví se co součin

tří činitelů. Ploše přirůstá výška, protož plochu co základnu výškou

násobiti třeba, aby se objem ustanovil.

Kostka (cubus), majíc všecky tři rozměry stejné, slouží za mě

řídko prostornosti hmot vůbec. Základní plocha kostky jest čtverec

a*, který násoben výškou a, dává objem její : K = a*. a = a*.

·

* –

Z daného objemu kostky ustanovuje se strana její a = l/K.

Hranol (prisma), ať již rovnoběžné Obraz 26. Obraz 27.

hrany na základní ploše jeho p (obr. 26.) · · ·

kolmo stojí čili nic, vypočte se, když zá

kladní plochu výškou jeho čili kolmou

vzdáleností obou základních ploch násobíme

- 07).

Má-li základní plocha hranolu podobu

obdélníka a stojí-li hrany jeho kolmo na

základně, objeví se objem hranolu co součit všech tří rozměrů, totiž

K = a. b. c = a b c.

Nejsou-li plochy, které hranol ukončují, m, n (obr. 27.) rovno

běžné, aneb je-li to hranol kosmo sříznutý, násobí se plocha kol

mého průřezu p střední velikostí hran, t. j. tolikátou částí součtu

všech rovnoběžných hran , kolik jich těleso má. Prostorný obsah
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hranolu třístraného jest tedy = '/, (a + b + c)p; a vůbec bude,

má-li hranol n stran, K = '/n (a + b+ c + d+ ...)p.
Takto se ustanoví i objem 0braz 28. Obraz 29.

hlínu, hromádky na silnici, pro- - -

stor půdy a p. Obyčejně tu bý

vají dvě hrany a stejné (obr.

28.), a jelikož průřez * 2 v. DR “

jest, bude K = % (2 a + b)v. DR.

Aritmetický střed hran jest osou v (obr. 27.) u hranolu pravi

delného, tak že jen kolmý průřez s touto osou násobiti třeba, aby

se objem pravidelného, kosmo sříznutého hranolu ustanovil.

Rovnoběžnostěn (parallelopiped) nazývá se každý hranol, který

má rovnoběžník za základnu. Je-li nakloněn a a, b, c sbíhající

hrany, a, 3,2" úhly těchto hran a A, B, C vespolný sklon ploch jeho. bnde

K = a b c sin a sin 8 sin C = 2 abc l/sins.sin (s-c)sin(s-ß)sin(s-y).

Válec (cylinder) lze považovati za hranol tak velkého množství

stran, že mnohoúhelný průřez jeho do kruhu přechází. Objem válce

(obr. 19.) ustanovuje se následovně, tak jako objem hranolu. „Zá

kladní plocha aneb průřez jeho, je-li nakloněn, násobí se výškou

= 7v r*v.

Je-li válec kosmo sříznutý (obr. 20.) násobí se kolmý průřez p

s osou jeho v, aby se objem ustanovil. Tedy opět K = p. v = n r*v.

Výseč válce jest hranol, který výseč kruhu ABC (obr. 13.) za

základnu má. Je-li v délka její, bude objem

K = '/, brv = ; 77 r* v.

Je-li válec dutý, jako to jest každá roura, odejme se obsah du

tiny od plného válce. Je-li, jak obr. 12. ukazuje, r poloměr dutiny,

R poloměr válce a t tloušťka stěn jeho, bude

K = n R*v –ztr*v = n (R + r) t v = 2n rtv + n t* v.

Prostorný obsah výseče z dutého válce čili z roury, tedy i klenby

se obdrží, násobí-li se základna ADEB (obr. 13.) délkou její v. Budeť

K = '/, (b + b) tv = ;*(*-r')* - 5;2arte+ :o***

I při úseči z roury násobí se základna výškou, aby se objem
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ustanovil. Objem úseče nízké (obr. 29), je-li.“ – CD tetiva du

tiny, a = AB tetiva povrchu roury, v a ", výška úseče a b délka

její, blíží se K = */, (av – a,v)b. Obraz 30. Obraz 31.

Jehlanec (piramyda) jest třetí díl hra

molu, který se na též základně p (obraz 30.) -

v stejné výši v mysliti dá. Proto jest objem © ...... : .

jehlance 3. díl zmíněného hranolu. K = 's pr. -

Objem jehlance třístraného jest také

šestina náležitého mu rovnoběžnostěnu, tedy i

K = % abcl/sinssin (s – c) sin (s – 8) sin (s – y).

Čtyrstěn (tetraeder), je-li a hrana jeho, má v objemu K= '/,a* |/2.

Jehlanec komolý (obr. 31.) má objem tří jehlanců stejné výšky,

z nichž jeden plochu dolejší P, druhý hořejší plochu p, třetí však

geometrický střed obou l/Pp za základnu má. Tedy

K = !: Pv + 'l, pv + '', VPP.v = ' , (P+ l/Pp + p)v.

Kužel (obr. 21) možno považovati za jehlanec s kruhovou zá

kladnou, proto i objem jeho K = ', n r2 v.

Kužel komolý (obr. 22) jest v podstatě své také komolým je

hlancem, s tím toliko rozdílem, že plochy kruhové za základny má.

Proto objem jeho

K = ''; n R*v + % n r*v + ' , n R rv = % n (R* + R r + r*) v.

0belisk (obr. 32.) aneb hráz Obraz 32. . Obraz 33.

(obr. 33.) ukončená nahoře i dole > - - -

obdélníkem. Jsou-li a, a b, strany | · · ·

hořejší, a a b strany dolejší a v / ;)
výška hráze aneb obelisku, ustano– * - -

vuje se objem jeho dle K=% [2(aTTTT a b, + a, b] v.

Kouli (obr. 34) možno si mysliti složenou ze samých jehlanců.

Střeď koule C jest vrcholem těchto jehlanců a povrch koule jejich

základnou. Poloměr r zastupuje společnou výšku jejich. Dle toho bude

objem její = ': -47, r'. r = '/, n r* = 41888 r* aneb

K = % a d' = 05236a. ,

3 K

Pro určitý objem K jest poloměr koule r = - - 0620VŘ
* 4 71
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Koule dutá (obr. 12) se ustanoví, ode- Obraz 34. Obraz 35.

jme-li se od koule plné , obsah dutiny. Je-li

R poloměr koule a r poloměr dutiny, bude

K = *, z R* – */, n r* = * * 7t (R*– r*).

Výseč kulová ADBC (obr. 14.) má velikost

kužele, jehož základnou vyříznutý povrch koule -

a jehož výškou její poloměr jest. Je-li výška

úseče KD = h, bude

K = 2ar. h. /, r = % v r* h.

Prsten aneb tělesný kruh (obr. 23.) má v objemu
K – P. 2 7z R – 2 7z* R r*.

Elipsoid, povstalý otáčením kolem velké osy a (obr. 16) ob

sahuje K =*, 71 a b*; povstalý však otáčením kolem malé osy b, drží

v sobě K = * , m a2b.

Paraboloid (obr. 15) povstalý otáčením kolem osy a, má ve

likost K = '/2 71 y* a.

Nádoby oblé, jako putny, kádě a p., jsou-li a a b (obr. 35.)

poloviny os otvoru, a, a b, poloviny os dna a v výška jejich, usta

novují se dle K = '/. 7, v (2[a b + a,b,] + ab, + a, b).

Sud (obr. 36.), je-li r poloměr jeho Obraz 36. Obraz 37.

u špuntu, r, poloměr dna u čepu a l

délka jeho, ustanovuje se dle

= % n (2 r* + r,*) l,

jsou-li duhoviny zahnuté v kruhu, a dle

= % n (2 r + r)* l,

jsou-li zahnuté v parabole. Takéť

2d + d, "\* - -

K = 7 l (#4) ; d a d, jsou průměry a l délka sudu. Lambert.

Tentýž výraz# již počet mázů v

d + d. \ *

M – 0-0101454 l # ) , je-li d, d a l udáno v palcích.

Návod Simpsonův i zde dobře slouží; v stejných vzdálenostech

odměří se průřezy, a těleso, na př. kotel (obr. 37.), rozdělí se na

rovný počet dílů, tak že, jsou-li po pi p... plochy průřezů,

K = :: [po + 4 (p, +pa)+ 2p2+p.] v.
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XI. Veličiny gonyometrické.

EK • AH OH AK . Obraz 38.

– =sina, – = tanga,–= sec a,–=sinv.a
r r r . T

EL

–= cos a, – = cotga, –=csca,–= cos v.«
r r r r

Z toho následuje EK = (sina). r = sin a. r,

aneb dle zvyku obecného

EK = r sin a , AH = r tang « , 0 H = r sec a , a n = 1 san v. a

EL = r cosa , CF = r cotanga, 0 F = rcoseca, CL = r cos v. a

Je-li poloměr měřídkem, tedy r = 1, bude

EK = sin a , AH = tanga, 0H = seca , AK = sin v. a

EL = cosin a, C F = cotang«, O F = coseccz, CL = cosin v. a

sin (– a) = – sin a cosin (– c) = + cosin a

tang (– c) = –tanga cotang (– a) = – cotanga

XII. Přirozená velikost g0nyometrických veličin.

A. Hodnota jejich, ustanovená obecným návodem geome

trickým.

| N; o Tso | 15 60° | 90° | Iso* | 270°

sinus 0 | % |% V2|% V3 + 1 | 0 | – 1

cosinus 1 | % V3|4 V3 % | 0 | – 1 | 0

tangenta 0 '/, V3 1 | l/3 | + OC | () | -OC

cotangenta | QC | V5 | 1 |% V3 0 | – x | 0 * *

Secanta | 1

% V5 V2 | 2 | x | – 1 | >

C086Canta | oc | 2 | V? % V3 + 1 OC | – 1
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-

B. Velikost funkci gonyometrických dle stupňů.

cotng. sinus cosin.

1 000

5|-9998

*9994

3|-9986

-9976

2]-9962

5|9945

*9925

-9903

-9877

-9848

9816

-9781

9744

-9703

-9659

-2756|9613

-2924|-9563

-3090|-9511

*32561-9455

-3420|-9397

-3584]-9336

-3746|9272

Q

57 290

28-636

19-081

14-301

11-430

9-5144

8-1443

7-1154

6.3138

5-6713

5-1446

4-7046

4-3315

4-0108

3-7321

3-4874

32709

3:0777

2-9042

2-7475

2-6051

24751

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80|
79

78

77

76

75

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

4?

43

44

45

-3907

4067

-4226

-4384

-4540

-4695

-4848

*5000

*5150

-5299

-5446

-5592

-5736

-5878

-6018

-6157

-6293

-6428

-6561

"6691

-6820

-6947

-7071

-9205

-9135

-9063

-8988

-8910

-8829

-8746

-8660

-8572

-8480

-8387

-8290

-8192

-8090

-7986

•7880

-7771

-7660

-7547

-7431

-7314

-7193

-7071

cosin. | sinus
tang.

74

73

72

71

70

69

68

cosin. sinus

1. sin a = &–

2. cosin a = 1 –

tang. tang. coing,

0.0000

00175

0-0349

00524

0-0699

0*0875

0.1051

0-1228

0-1405

0-1584

0,1763

0-1944

0-2126

0-2309

0.2493

0-2679

0-2867

0.3057

0-3249

0-3443

0- 640

0-3839

0-4040

0-4245

0'4452

0.4663

0:4877

0-5095

05317

0-5543

0-5774

0-6009

0-6249

0-6494

0-6745

0-7002

0-7265

0-7536

0-7813

08098

0:8391

0-8693

0-9004

0-9325

09657

1-0000

2-3559

22460

2*1445

20503|6

1-9626

1-8807

1-8040

1-7321

1-6643|5

1-6003

1-5399|5

1-4826

1-4281

1*.3764

1.3270

1-2799

1-2349

1. 1918|

1*1504

1-1106

1-0724

1-0355

1-0000

cotng. cotng. tang.

Cz*

Cz*

1

+

;-; +

Cz*

1.2.3.4 - 1.2.3.4.5.6

1.2.3 " 1,23.4.5

o:*

+ ... ..

+ ....

3. a = tanga – % tanga' + % tang«“ – % tanga*+....
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XIII. Souvislost veličin genyometrických.

funkce a = cofunkce (90– a) cofunkce a = funkce (90–a)

sin (90 + a) = + cos a cosin (90 + a) = + sin a

sin (180+ c) = + sin a cosin (180 + c) = – cosin a

sin (360 + c) = + sin a cosin (360 + «) = + cosin a

tng (90 + a) = + cotg « cotang(90+ a) = + tanga

tng(180+a) = + tanga cotng (180+ a) = + cotanga

tng(360+a) = + tanga cotng (360+ c) = + cotanga

1. : sing*+ cos a* = 1 2. tang a* + 1 = sec c:*

3. cotanga* + 1 = cosec a* 4. tang a . cotg a = 1

5. sin « . cosec « = 1 6. cos « ... sec a = 1

7. tang a = sin « 8. cotanga = C0S (#

C0S (Y - - · sin &

9. sin (a + 8) = sin a cos 8 + sin 8 cosa

10. cos(a + 8) = cos a cos 6 + sin a sin 8

11. sin (c + 8) + sin (a –8) = 2 sin a cos 8

12. sin (a + 8) – sin (o – g) = 2 sin 8 cos a

13. cos (a + ß) + cos(a– ß) = 2 cos a cos 8

14. cos (a+ 8) – cos («–8) = –2 sin a sing

15. sin a + sin 8 = 2m“; 8) C08 *;*

16. sin a – sin 8 = 2 sin@ C0S (a+b)

17. cosa + cos 8 = 2 cosGo C08 °;°

18. cosa – cos 8 = – 2 sin (#fl.in •;°

19 sin « + sin 8 _ tang % (c +8)

sina – sin 8 T tang'/, (a-8)

cosa + cos8 a + 8 a – 8 "
20. –=– - t
0 cos « – cosg cotang 2 °° ang 2
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21.

22.

23.

24.

25.

29,

30.

31.

32,

• • . (& &

sin2a = 2 sin & cos a aneb sin a = 2 sin; cos-5

2 cz*

cos2a = cosa*– sin a* 97 COS & - co*;– sin;

&*

1+cos2a = 2 cos «* ?% 1+cos « = 2 cos;

(z*
• – *) s:

1–cos2a = 2 sing" 33 1 – cosa + 2 *;

*) 1««=l / 1 + cos2 a jy cos-“ = |/ +cos a

2 2 2

• | / ! – cos 2x . (Y |/E
SlIl (Y - •-•-•-• 33 SlIl – -: •-•••••

2 - 2 2

tanga + tang6_ _ _cotg8+ cotgc

i + tanga tangg - cotg a cotg 8 + 1

1:+ tanga tang 8 _ cotgc cotg8 + 1

tang (a + ß) =

cotang (c + 8) =
tanga + tang8 - cotg 8 + cotga

*) • h

tang 2 « = _2 °ng *_ aneb tanga = 2tang % a

1–tanga* 1–tang'),«*

*– - 1/- rv2 – 1 •

cotg2a = cotang a*– 1 ,, cotg « = cotang '/, a? – 1

2 cotanga ** 2 cotang '/2a

V# 1 – cos2e sin 2 c:

tanga = - - -

1 + cos 2 a sin 2 cz 1 + cos2 a

(Y 1 – cos cz sin cz

tang-5 = –– = TT
2 §II) && 1 + cos a

;TTT •••• =|/# - 1+ cos22 - sin 2 a

1 – cos2 x sin 2 c: 1 – cos2 x

cotang g - _* *_ = 1+core
2 1 – cos a SlI) &
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x = ab + cd přechází do x = ab je-li #= tanga*

- #cos &*

- a b

x = a b - cd " x = cd. tanga* „ JI = sec (z*

* C

x = '/p*+T: 33 x = -" ? * = tanga
C0S (Ž * p

x = '/p*– q“ „ x = psina, m * = cosa

p

-:-
-

x = m !# přechází do x = mtang(45 + a), je-li * = tanga.

3 :

XIV. Návod trigonometrický.

A. Trigonometrie v ploše.

| • b C

I. a : b : c = sin t : sing: siny aneb – = – = –.
S27ł & sin 8 S232

1. (a + b): (a–b) = tg %(a + ß): tg '/'(cz–8) = *### %(:-*)

II. a* = b*+ c*– 2bccosa a z toho 1. cosa = + c*–a

- 2 b c

b-- b c sin * -

2. a = 3 = (b– c) secto, je-li 2l/bcsin %c = tang (0.

C0S (1) b–c

b–c 2l/bcsin /
3. a = sing = (b – c) cosec;, „ ***= cotang #.

4. sin “ = V (s– b)(s – c) 5. cos“ = s (s–a)

2 b c 2 b c

5. tna“ = |/EECE 7 °° = | / s(s– a)

"93 - s (s–a) cos; - - 75T– b)(s– c)

• 2a *••••••• *•

8. sin a = ;VGEYTEGR) 9. P = |/s(s–a)(s–b)(s=c)

b* – 2 * – b*

10. cosa = — a cos8 = 3 v kosočtverci; a, b uhlopříčné

• a* + b* a* + h*

A ** *** - **sin(A + B) + a, sin (A+B+C)–..+ansin(A...) – 0

B. aicosA–a, cos(A + B)+a, cos(A + B+ C)– ..:ancos(A..) = 0
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2

. B

• S113 -

2

B. Trigonometrie sferická.

. cosa = cosb cos c + sin b sino cosA,

cosa – cosb cosc

. cos A =

sin b sinc

cosA = – cosB cos C + sin B sin C cosa,

cos A + cos B cosC
•

sin B sin C

**- | / sin (s – b) sin(s–c) - -

2 sinb sinc 3

A | / sins sin (s–a) -

C0S – + | A - 3 Q

2 sin b sinc -

- | / sin (s– b) sin (s–c)

- - sin s sin (s–a) 3

C0S 3 -

A

?

Coťan A _ |/ sins sin (s–a)
• 92 - sin (s–b)sin(s-c)'

- 2 sina - • -

sin A =– Vsins . sin (s–a) sin(s–b) sin(s–c),
sin a sin b sinc - *

|/ cosS cos(S – A)

sin'B sin C- '
-

. cos' = | / cos(s=boots=0, - - «

*) sin B sin C * -

- tang? = | ( – cosS cos (S–A) 3 - •

2 cos(S–B) cos(S – C)

cotno* = |/– cos(S–B)cos (S-C)

93 = coss cos(S–M)-*

13.

- - 2 sinA
14. sin a = ;##IE –cosScos(S-A) cos(S–B) cos(S–C)

15. sina :sinb: sinc = sinA: sinB: sinC čili* _ sínb _ sinc

sinA " sin B " sin C
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: A+B cos'/,(a–b) C03 C 17. cos A + B- cos'/,(a+b) sin C
16. sin :-= co**/ c 2 2 cos '/ c 2

„A–B_ sin%(a–b) C A–B_ sin % (a+b) „. c
18. sin 3---IT- C0$ ? 19. •••–3–= –IVE-'/2c $!?! 2

A+ B _ cos'/2(a . b) C A–B _ sin %(a–b) C

• –––= ––; ctg × 21. tng –< – =–– cotg>20. tng 2 cos'/>(a+b) ctg 2 ng 2 . sin %(a+b) 2

a+b_ cos%(A–B) a–b _ sin %(A–B) tang d
C

22. tng– =–tnq – 23. tn ––

"-3 =;;;ÄTE;""; *=-=ITIE;"";

Obraz 39. Obraz 40.

Přenesou-li se dle návodu Neperova do

kruhu (obr. 40) všecky částky pravouhlého

trojúhelníka (ob. 39.), vynechajíc +- C=90°

a kladouc (90 – a) místo a a (90–b) místo

b, bude

23. cosinus každého členu roveň součinu cotangent sousedních a

24. cosinus každého členu roveň součinu sinusů protilehlých členů.

4 (Y

* * = ;*** = #nr, 26. K = +.“ „r = -“ „r.
55** = 5", 26 555'5 "" = 375"

27. E = A"+B"+C°– 180°. 28. P = A+B+C– zr.

* A"+B"+C° A"+B*+C*
29. P = {–– • I - -

P ( 180° 1)ar. 30. P ( . 180° ')",

cotang % a.cotang % b+ 1)
cos C •31. colans; = cotangc(

32. tang', E = V177, s.77CEJE% (s-b)ty'),(s–c). L'huillier.

33. A' = A–% E, B = B–% E, C = C–% E, jsouli strany

dosti malé. Legendre.
A•+ Bo+ Co -+Bo+ –1)nr: 35. K = %(A+B+C –x).

34. K = %( 180°
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XV. Geometrie analytická.

A. V ploše.

1. Pří m á č ár a.

1 x =+ a | x=0 x=a V-? | X= []]. V= 1], X = 0y= + b | y=b y = o y=o i *7" "7" •

2. –ě–= –ł— -–:– =––– u, když w=90°,

sin (w–v) S1/2 U St 7ł łŮ COS U) S? J3 7)

3. u= + V x*+y*+2xycosºf; u= + V x*+y", když w = 90°

4 x“– x · y“ –y - d - x“ –x:_ - X y – b

sin(o – a) sin a sin7 ' cos a T “' sin(7–a) Tsin';

5. d= + V (x7–x')*+ (y"–y')*+2 (x“ – x) (y“ – y') cos to

sin a sin x

6. * Tsin ("Ta) x + b; y =Ax+ b, A–;=5–tanga

> * 1 Y – *-*-–––– •*A* * * --

“ a +#– 1, když –a - a = A. Protož značí v geometrii

* * * * M P .. * *

8. Mx + Ny + P = 0 čili y=– 5 x– N promou caru vůbec.

1

– v'= –– Y“ - – " + X – x*) * Y = y'_ x = x
9. y –y"= A(x –– x') a y–y X“ – X“ (x *) &#=; X“– X'

b' – b Ab“–A'b y= Ax + b !

[0. x =A=A: " y=-A-XI- pro y= Ax + b |

11. Je-li A = A', bude x= oc, y= oc; je-li t. b-b.,budex=;, y–#

tg cz – tg cz' A– A“
*) - –oz“) =–=+–* p= + – ru'12. tang v=tg (o –a“) 1 + tg cz tg x -!- 1 + AA" t) (a – a')

. Jsou-li přímky rovnoběžné, t. v = o, bude tg o=o a A=A'; odtud

. y= Ax+ b“ a y – y′ = A (x– x'),

3
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15.

16.

17

18.

19.

11.

12.

13.

Stojí-li přímky na sobě kolmo, bude v = 90°, tg 90° = oc a

1 + AA- , z čehož A= – # CŮ A –# Odtud jest

––' x + b“ a Y – v' = 1 x –- x')
y=– X x + y – y =– x (x--x).

, _ A + t a anta: A – * * * __A–A:
y – y =HT (x– x'), jelikož A' = 1T Ať z tg v=-I-XX

–> >^='.:-x –^^H^H';v-y--*-*F?
*-* VHF T 1 + A* * 1 + A*

2. K r u h.

(x– a)* + (y–b)*= r* č. x* + y* – 2ax - 2by + a* + b*– r*= 0

(x–a)* + (y-. b)* + 2(x–a)(y - b) cos m = r* Je-li a* + b“= r',

x* + y* – 2ax – 2by=0, z čehož x* + y* – 2ax= 0.

x* + y*– 2 r x=0 čili y*=2 rx – x* aneb x: y=y: (2r– x),

x* + y* = 2rx čili x:z=z:2r když x* + y*=z*. Je-li a=b=0.

x* + y*–r*=0 a y*= (r + x) (r–x) čili (r–x): y =y: (r + x).

y = + [/2rx–x*, a také y= + [/r*=x*.

. Ax* + Ay* + Bx + Cy + D=0 aneb x* + y* + Mx + Ny + P= 0,

B
-C 1 57,–;-;-TR

a =-3X. b = – 2A a r= + 3X L/B*TU* 4AD;

. a =– % M, b=– '', N a r = + V % (M*TN*) – P.

? * – r2

ě + ă)T ;-* | 2 dx– d* + r,*– r*= 0, z čehož

d* + r* – r,* • + 1 1 „?I? T7H?T-3- 3Y2 kJ:
X= 2d a y = + ; V * rºd"=(d + r*– r,*)* čili

1 -

y– + # VTTTTTTTGTT = UTFTIETTGTT=FJ



3. E l i p s a.

1. r = a + ex, r =a – tě vůbec r = 8 + ex, r + r' = 2a.

8 & #

? : 2 v – 2 I – n\*

2. # + # = 1 aneb vůbec (x I" 10 F? = 1.

3. b*x* + a*y*= a*b* aneb vůbec b*(x – m)* + a* (y– n)*=a*b*

4. b* (x – a)* + a*y*=a*b* č. b*x* + a*y*=2ab*x; y* = 2px – qx*.

- b 8 -

0. y = + ; Var= G X= + ; V Br=y*

6. v=> " v 5:= – + "v 5RE:• y = + ; V 2ax –x Čt X = Ti, V 2by– y*.

?

7. p = - čili p : b= b : a ; jestiť y = p, když x = c.

8. Mi x* + Ny* =P aneb růbec Ax* + By* + Cx + D y + E=0.

x* y* - Px* Py* P2 DTVÍ -

9. EM + FN=1 č. N - ji – R: a= V PRÍ, b=l/PEN

- 2 y2

10. ; = cos a @ # – sin a dá společně #+ #– 1.

y X

; =– + 1 | z 2 2 2 2

11. ' " dá # = 1 –#, čili : +;,– 1.y X | b" b“ a? a? | b b

;- =–– + 1

b“ 8

b - 1

- - – v *

12. 7 T a L=: dá y : y = b : a

y = |/a*–x*

- = a b
„ y = Ax | th* 2a 2 , v? – a 'h? - -:-- =**→

* * * *y*-* | 0 : Ano *-* * - PRH

14. u = – b*_ p ; :=e, x=e + u cos v, y=usim v.

a + ccos v - 1 + e cos v

×
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:
5

10.

11.

12.

13.

14.

15,

4. H y p e r b o 1 a.

r="# + a, r = # – a, vůbec r = # + a; r – r– 2 a.
8 d d

X2 V2 (x – p)* (y– q)*

a? - - #= 1 aneb vůbec –H- - –H=-=

b*x*– a*y*= a*b* aneb vůbec b* (x – m)* – a* (y– n)* = a*b*

b*(x– a)* – a*y*=a*b* čili b*x* – a*y*=2ab*x.

b*(x + a)* – a*y*=a*b* a z toho y*=2px + q x*.
b -- - ––;

y = + ; [/x7–a: - - :I ;=; ; ;-* :-/ :
3 X*

b --- * b -

y= + ; L/x*=2ax a také y= + 1 |/2a x + x*.
C

x*– y*=a* z čehož y = + |/x*_a? jsou-li osy stejné.

2

p=;- čili p : b = b : a; jestiť y = p, když x = c.

Mx*– Ny* = P; vůbec Ax* + By* + Cx + Dy + E == 0. Odtud

x“_ _ Y*__ - „– s- Px* Py* P*
FM- FMN = 1. a= |ZP:M, b = |ZP: N; NTTTM — MN

y X

= = – + 1 ** •y Q •

b' a →→ – * – i čilí * - - - -

; ; _, FET-ir-' * ;-# – 1.
b'i - a

2

y = ? X S y*= # x*– b* dá y*–– y* =b*.

= A x + a b
y | (b*– A*a*) x*=a*b*; X = +---------

b*ac? – a*y*= a?b? |

Ul = b* –-- + • p

3 + C C0S U 1 + e cos v

C

kduž – = e.y* | e
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2.

;

:

5. P a r a b o 1 a.

y*= 4 c x=2px=Px, vůbec (y – n)*=2p (x– m)* a

Ay* + By + Cx + D=0.

x : y = y : P a y*: y**= x : x'.

y = A x 2

9 » p
_ # P dá y*=2px; bylot A= + = tang a.

y A ; – ano

Y = Ax + b - - 1* - -

y*= 2 px dá (Ax + b)*=2px; C. A*x* + 2 (Ab–p)x + b*=0

u – IT";;;;; x= '/, p – u cos v, y = u sin v.

y*= 2 p x– x* u = r = p

2 p x* p

y*= 2 px– Ul=––––

3 1 + e cos v

y*=2 px vůbec y* = 2 px + qx* u=–"–

2 + COS */

y*= 2 px + " # u=–"

3 1 + e cos v

B. V prostoru.

x = + a l X = O X = 0 X 8 | X () |
= + b | y = + b ; y = o – X := X= à.

; = ; ; Z = + C Z = + C y = b | y= b \ &

r = L(x*+ y*+z" a x= r cosa, y= r cos 3, z= r cos y;

cos o:* + cos 3* + cos y*= 1.

d - LGTx"); + (y“ • - y“)* + (zTZ7T? Čl,

x“ – x“ = r cos a, y“ – y“= r cos 4. z“ – z“=r cos y čili

x“– X“ y"– y“ Z“ – Z“
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6. x cos x + y cos 3 + z cos y – r coso =0; F*=f,“ + f.,“ + f..,“.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

cos o= cos a . cos x + cos # . cos #“ + cos ; . cos y“.

x cos a + y cos ß + z cos y = p a vůbec Ax + By + Cz = D, tak že

COS CC A cos # B cos CS fi f=;. a z toho

p =D . p D : p D

D A

P-IZRHE***-LXHHF

Ax + By + Cz= 0, Ax + By= D, Ax + By= 0, Ax = D.

X y Z

" " Ě + ; = 1 a Mx + Ny + Pz= 1 ; vůbec f (x, y, z) = 0.

, cos # = ..

AA" + BB' + CC"

|Z(A7TB*TC*)T(A3 TB? TCF)

Ax + By + C z = D | x = mz + w | x = mz | x = mz + u

A'x + Bºy + C'z = D' \ y = 'nz + v | y = nz | y = o

COS 0) =

Ill ll

LZTTTT1+ m2 + n2' cos ß -V=T=ITHTIm?+ n° ' " C0S (t) = .

(x–a)* + (y– b)* + (z – c}" = r* a x* + y* + z*= r*.

Ax* + Ay* + Az* + Bx + Cy + Dz + E= 0.

F (x, y, z) = 0 |

F (x, y, z) = 0 \ "

x* + y2 = r* | a \ x = mz + *

z =0 | “ ) y = nz + v

F(x, y, z) | „
F (x, y, z) |

C0S CC =

X = mZ + gu

y= nz + v

dá q (x –mz, y– nz)= 0

dá (x – mz)* + (y – nz)* = r'.

X – x' = m (z – z') , , x – x“ - y*
* ( ?da • • * N - =0

y – y“= n (z – z') z – z“ Z Z '

x* + y*= r* | x =m (z – z“)- * 2 2 * – *\ 2 - 2

z = 0 @ ) y = n (z – z') dá (x" + y*) z*= (z – z')*r*.

• @ dá –5 + ;-; = –E- -

z = 0 | y= IlZ 2 ? C
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XVI. Úlohy geometrické,

A. Rozhodnuté rýsováním.

1. Strojiti kolmici v určitém bodu dané přímky.

Kolmice vůbec strojí, se trojhranem, uhelnicí, měřickým křížem

aneb jiným umělým nástrojem. Nejurčitěji dělá se však kružidlem. buď

si pak ono podoby jakékoli. – Má-li se čára na přímku a v bodu O

(obr. 41), kolmo postaviti.. vezmou se z obou stran obraz 41

tohoto bodu stejné kusy, udělá se totiž 0A= 0B a z -

konečných bodů jejich A a B sestrojí se oblouky, které

se v bodu C sekou. Přímka b, která C s bodem 0

spojuje, stojí kolmo na a.

Není-li bod 0, kterým kolmice jíti má, určen,

vezme se A a B zcela libovolně. Sestrojí-li se opět

oblouky, které se na obou stranách v bodech C a D

protínají, objeví se spojením těchto bodů přímka CD,

která na a kolmo stojí.

2. Strojiti kolmici v středním bodu dané přímky.

Úloha tato jest v 1. již rozluštěna a obrazem 41. znázorněna, před

stavíme-li si, že O středním bodem přímky a A a B její konečné body

SOU1.
J Poněvadž kolmice b středním bodem přímky a prochází, strojí se

i k tomu účelu, aby se jí střední bod přímky ustanovil čili přímka

rozpůlila. *

Kolmice tato má do sebe i tu vlastnost, že každý bod její od obou

krajních bodů dané přímky stejně vzdálen jest. Má-li se tedy na př.

v přímce c vyhledati bod, který od dvou určitých mist přímky a, na

př. od A a B stejně vzdálen jest, udělá se v středním bodu přímky

AB kolmice. Průsečný bod L má pak od A a B stejnou vzdálenost.

3. Strojiti kolmici na konci přímky, která se dá prodloužiti.

Přímka se o tolik prodlouží, aby se konečný bod její středním

bodem stal; pak zde platí, co svrchu v 1. a v 2. řečeno bylo.
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4. Strojiti kolmici v konečném bodu aneb blízko něho na

přímku, která se nedá prodloužiti.

a. Má-li čára v bodu B (obr. 42) na a kolmo státi, vezme se

libovolný mimo danou přímku a ležící bod C za střed kruhu, který se

poloměrem CB opíše. Z průsečného bodu Obraz 42. Obraz 43.

A vede se přímka středem kruhu, až jej v - -

bodu D protíná. Čára,b, která D s bodem '%
B spojuje, jest žádaná kolmice. -

b Z určeného bodu B (obr. 43) °; | .. ,

se libovolným poloměrem kruh, který v - N_Z -

přímku ; Z' bodu A odměří se tímž po- * - ·

loměrem oblouk AK a KL. Z L a K udělají se oblouky, které se v

bodu E protínají. Čára, která B s průsečným bodem E spojuje, stojí

kolmo na a.

c. Sestrojí-li se trojuhelník z přímek, na př. z napnutých částí

měřického řetízku, které se k sobě mají jako 3: 4: 5 (obr. 44), jsou-li

na pi: 3, 4 a 5 stop, aneb tolik sáhů, půlsáhů . Obraz 44. Obraz 45.

a j. dlouhé, bude nejdelší strana jeho ležeti proti

pravému úhlu. Je-li a navržená přímka, bude b

v bodu B na ní kolmo státi.

5. Půliti úhel.

Ze stranic úhlu (obr. 45) odejmou se stejné

kusy CA= CB a z bodů A a B opíšou se libovolným poloměrem oblouky,

které se v D protínají. Přímka CD půlí daný úhel a má i tu vlastnost

do sebe, že ve všech svých bodech od obou stranic jeho stejně vzdá

lena jest. •

6. Strojiti úhel pravý čili úhel 90°.

a. V bodu, který vrcholem úhlu býti má, sestrojí se dle hořejšího

návodu kolmice a povstalý úhel obnáší 90°.

b Na libovolném průměru AB (obr. 46), udělá se polokruh. Spo

jí-li se kterýkoli bod oblouku jako C, D, s krajními body jeho A a B,

povstane na oblouku úhel pravý; bude tedy

<# ACB =<ADB= < R =< 90°.
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7. Strojiti úhel 60° aneb 120°.

Sestrojí-li se z třech stejných stran Obraz 46. Obraz 47.

trojuhelník ABC(obr. 47), obnáší každý C. -

};<>

%

úhel jeho 60°, Úhel vedlejší, jako a,

jest pak 120° velký.

Půlením v 6. a v 7. sestrojených

úhlů, povstanou úhly 45°, 30°, 15" a j.

8. Pravý úhel děliti na tři stejné díly.

Úloha tato není nic jiného, než strojiti úhel 30° na vrcholi jeho.

– Udělá-li se v pravém úhlu BAD (obr. 47) na jednom rameně jeho AB

trojuhelník rovnostraný ABC, bude vybylý úhel v třetinou pravého,

t. < c = %, R = 30°. Rozpůlí-lí se úhel w obdrží se žádané tři stejné

díly z pravého úhlu.

9. Daný úhel přenesti na jiné místo.

Aby se úhel v přenesl (obr. 47), spojí se dva libovolné body
stranic jeho B a C a utvoří trojuhelník ABC. Přenese-li se kružidlem

tento trojuhelník, přenesou se s ním i všecky úhly jeho, tedy i daný

úhel v.

10. Strojiti čáry rovnoběžné.

a. K trojhranu, kterým se původní čára udělá, přiloží se pravídko.

Vede-li se pak trojhran po pravídku, značí hrana jeho v každé poloze

své čáru rovnoběžnou. K některým účelům, jako k linování, slouží

také pravídko čtvercové, když se z jedné strany na druhou překládá.

b. V poli se mohou přímky, které se ve velké dáli sekou, pova

žovati za rovnoběžné, vyvolí-li se totiž za průsečný bod předmět, který

ve směru jedné přímky co možná vzdálen jest. Sestrojí-li se i jiné

přímky tak aby k témuž předmětu směřovaly, možno i tyto, nejsou-li

příliš dlouhé, považovati za rovnoběžné.

c. Na přímku, s kterou jiné zároveň běžeti mají, sestrojí se kol

mice. Čáry, které s danou přímkou rovnoběžné býti mají, sestrojí se

pak na tuto kolmou čáru kolmo.
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d. Má-li se k přímce a obr. 48) bodem D vésti rovnoběžná, sestrojí

se z dovolného bodu 4 bodem D oblouk m. Tímž poloměrem sestrojí

se z bodu Doblouk n. Udělá-li Obraz 48. Obraz 49. Obraz 50.

se oblouk AB tak velký, jako A>#

CD t. n = m, bude přímka b,

která B s D spojuje, rovno

běžná s danou a.

- e. Jinak se sestrojí bodem

D k přímce a (obr. 49) ro- - -

vnoběžná, rozdělí-li se dovolná příčka DE na několik stejných dílů.

Kterýmkoli dělicím bodem C vede se pak jiná čára AB zcela dovolně

na příč. Udělá-li se CB tolikráte větší než CA, kolikráte CD větší

jest než CE, aby tedy AC: CB = EC: CD bylo, bude žádaná rovno

běžka bodem B procházeti. Spojením B s D povstane žádaná rovno

běžka b.

f. Má-li se k přímce a (obr. 50) vésti rovnoběžná bodem D, udělá

se kruh, kterýby bodem D procházel a čásť přímky a utínal. Z bodu

B sestrojí se poloměrem AD oblouk, který v C kruh protíná; udělá se

t. BC– AD. Spojením bodu D s průsečným C povstane žádaná ro

vnoběžka b.

11. Strojiti přímku, která na všech místech od dvou jiných

stejně vzdálena jest.

a. Jsou-li dané čáry a a b (obr. 51) rovnoběžné, vedou se k nim

dvě přímky v rozličných místech libovolně na příč a části, které se

z nich rovnoběžkama odsekou, rozpůlí se v bodech A a B. Čára c,

která půlicími body prochází, má ve všech místech od a a b stejnou

vzdálenost.

b. Sbíhají-li se čáry v jeden bod, Obraz 51. Obraz 52.

jest úloha tato v 5. obrazem 45. vylo

žena; jestiť to čára CD, která úhel půlí. -

c. Sbíhají-li se čáry tyto v takové A #
dáli, že se společný bod jejich vytknouti /

nedá, vede se k daným přímkám a a b, *

třetí c (obr. 52) libovolně na příč a všecky úhly u průsečných bodů

4 a L se rozpůlí. Půlicími čarami povstanou průseky D a E, kterýma

žádaná přímka prochází,
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12. Stanoviti místo určité vzdálenosti od dvou navržených

přímek.

Na přímce a (obr. 53) sestrojí se -kolmice P! takové {#; DA. # žá- Obraz 53. Obraz 54.

daný bod od ní vzdálen býti má; i na

b udělá se kolmice m určité velikosti EB.

Vede-li se c bodem B-rovnoběžně s b a

d bodem A rovnoběžně s a, ukazuje prů

sečný bod jejich 0 žádané místo.

13. Stanoviti střed v daném kruhu.

V středním bodu L jakékoli tetivy AB (obr. 54) udělá se kolmice,

která kruh v bodech D a E protíná. Rozpůlí-li se DE, jest půlicí bod C

středem jeho.

14. Stanoviti kruh, který trojúhelníkem čili třemi ve

dvou rozličných přímkách ležícími body jíti má.

Z určitých bodů M, N, P (obr. 55) opíšou se li- Obraz 55.

bovolným poloměrem oblouky, které se ve čtyrech -

rozličných místech protínají. Spojí-li se průsečné

body A a B, pak D a E a prodlouží-li se přímky

tyto, až se sekou, objeví se střed kruhu co průsečný

bod jejich C. Vzdálenost bodu C od M, N aneb od P

značí poloměr žádaného kruhu.

15. Půliti daný oblouk kruhu.

Tetiva jeho AB (obr. 54) rozpůlí se bodem L a kolmice sestrojená

v tomto bodu půlí oblouk ADB v bodu D, a oblouk AEB v bodu E.

16. Strojiti kruhový oblouk, který třemi určitými body

jíti má.

a. Dá-li se střed kruhu, kterému oblouk náleží, vytknouti, jest

v 14. obrazem 55. k tomu návod dán ; -
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b. nedá-li se však střed kruhu vy
tknouti, spojí se přímkou dva nejvzdále- Obraz 56. Obraz 57.

nější body jeho A a B (obr. 56). Z A

opíše se oblouk BD poloměrem A B a z B

oblouk AL poloměrem BA. Třetím bodem C

vede se z B přímka až k průseku E. a

z A přímka až k průseku F. Oblouk

AE rozdělí se na dovolný počet stejných

dílů a dílky tyto přenesou se i dále

nad E. Z oblouku BF udělá se tolik stej

ných dílů, kolik se jich z AE nadělalo a

přenesou se i dále nad F. Dělicí body oblouku BDspojí se s A, a dělicí body

oblouku AL spojí se s B. Povstalé tím průseky přímek, které na

jedné straně nad bodem E tak položeny jsou, jako na druhé pod bodem

F a naopak, na př. první nad E a první pod F a p. náleží kruhové

mu oblouku. Spojením dostatečného množství takovýchto průsečných

bodů povstane žádaný oblouk.

17. Strojiti kruhový oblouk určité světlosti a výšky, anižby

se střed jeho vytknouti dal.

V středním bodu světlosti oblouku AB (obr. 58) sestrojí se výška

jeho CD a bodem D vede se HK rovnoběžně s AB. Z bodu D udělají

se tetivy DA, DB, a v konečných
bodech jejich sestrojí se AH a BK Obraz 58.

kolmo na ně. Mimo to udělá se

AF a BE kolmo na HK. Rovno

běžka HD rozdělí se na dovolný

počet stejných dílů. Právě na tolik

stejných dílů rozdělí se také AC a

stejnělehlé body obou těchto pří

mek se spojí. Rozdělí-li se také

kolmice AF na tolik stejných dílů a spojí-li se všecky dělicí body její

s vrcholem D, povstanou body průsečné, z nichž každý bodem kruho

vého oblouku jest. Spojí-li se dostatečný počet takových průsečných

bodů křivou čarou, povstane žádaný oblouk. – Jak se samo sebou

rozumí, platí také o pravé straně oblouku DB, co zde o levé řečeno bylo.
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18. Délku oblouku kruhového vyznačiti přímou čarou.

Tetiva jeho AB (obr. 57) rozdělí se na čtyry stejné díly, a čtvrtina

její BD položí se na oblouk, udělá se t. AC= BD. Přímka, která

průsečný bod C s dělicím bodem D spojuje, vyznačuje dosti sblíženě

polovinu délky oblouku ACB.

***

* 19. Na oblouk strojiti dostředné čáry.

Oblouk se rozdělí na dovolný počet

stejných dílů. Z dělicích bodů A, B, C, D... Obraz 59.

(obr. 59) opíšou se dovolným sice avšak i

stejným poloměrem oblouky, které se v bo-

dech b, c, d, e sečí. Cáry bB, cC, dD. eE

a fF dostatečně prodloužené, stýkají se

vesměs ve středu kruhu. Aby se bod a

ustanovil, protne se oblouk, který se byl

z B sestrojil, z bodu A. poloměrem Bb.

Právě tak se ustanoví i bod g.

20. Strojiti tečnou (tangentu) v nějakém bodu obvodu kruhu.

Ze středu C (obr. 60) vede se poloměr k ur- < 60.

čitému bodu obvodu kruhu B. Na tento poloměr

sestrojí se v konečném bodu jeho B kolmice

BA, která se s kruhem jen v jednom bodu stýká,

následovně jeho tečnou jest.

;, Z určitého bodu vésti tečné čáry na daný kruh.

Daný bod A (obr. 60) spojí se se středem kruhu C a povstalá

přímka AC rozpůlí se bodem O. Poloměrem 04 opíše se kruh aneb

dostatečně velký oblouk, který v B a D daný kruh protíná. Přímky,

které se z A průsečnými body B a D vedou, jsou žádané tangenty

čili tečné čáry.
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22. Kruhovým obloukem spojovati dvě dané přímky.

a. Má-li se oblouk přímky kratší a (obr. 61) jen bodem dotýkati

na delší však kolmo státi, sestrojí se v tečném bodu na přímku a kol

mice AB a prodlouží, až přímku b seče.Průsečný # B jest středem a kolmice Obraz 61. Obraz 62.

BA poloměrem žádaného oblouku, ať

pak přímky jsou sběžné, jako na obraze

61. aneb rovnoběžné (obr. 62), jak to v

stavitelství obyčejem. – Zakroužení ta

kové nazývá se podvalek. -

b. Má-li se oblouk přímky delší b (obr. 63) jen bodem dotýkati,
na kratší však kolmo státi, udělá se na Obraz 63. Obraz 64,

přímku b v tečném bodu B kolmice,

která prodlouženou přímku a v bodu

D seče. Průsečný bod D jest středem

a kolmice DB poloměrem žádaného -

oblouku BE. Přimky tyto mohou pak být buď sbezne (obr. 63), bud

rovnoběžné (obr. 64) jako obyčejně při stavbě. – Vykroužení takové

nazývá se žlábka. - - - -

c. Mají-li se přímky rovnoběžné (obr. 65) obloukem zakroužiti,

který se obou jen bodem dotýká, sestrojí se V """"" bodu 4 na
přímku a kolmice a prodlouží, až přímku b v tečném bodu Jel:m B

seče. Střední bod kolmice 0 jest středem a vzdálenost jeho od přímek

t. 0A aneb 0B poloměrem tečného oblouku ADB. Tentýž kruh dělá

itečné vykroužení BEA.

d. Mají-li se přimky sběžné - az 66.(obr. 66) tečným ob!!! spojiti, Obraz 65. -

vede se dle 11. čára c uprostřed - #

jich tak, aby od obou stejne vzdá

lena byla. V bodu A, kde se přímka

a s obloukem stýkati má, sestrojí

se na a kolmice, která pomocnou

čáru c seče. Průsečný bod C jest pak středem a C4 poloměrem kruhu
který přímky a a b tečně spojuje, je buď zakružuje obloukem BDA.

aneb vykružuje obloukem BEA. - -

e. Má-li se souměrně uťatý roh (obr. 67).zakroužiti, sestrojí se mi:

stěnu AB v středním bodu jejim D kolmice. Úhel B se rozpůlí a půlicí

čára se prodlouží až kolmici v C protíná. Průsečný bod C jest pak
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středem a CD poloměrem oblouku, který hrany obloukem EDF zakru

žuje. – Tímž poloměrem udělá se i tečné vykroužení hran obloukem ELF

f. Mají-li se hrany v určitých avšak nestejnělehlých bodech jako

v A a B (obr. 68) tečně zakroužiti, potřebí k tomu Obraz 67.

vícero oblouků, které se vespolek uvnitř stýkají. V bodu -

A udělá se na a kolmice AD, zdélí '/, vzdálenosti

mezi a a b. Poloměrem DA opíše se oblouk 90°.

Přímka KD prodlouží se o % své délky do J a polo

měrem JK opíše se oblouk KN asi 20° až 30" velký.

NJ se prodlouží o '/, své délky do P a přímka NP se

přenese na kolmici BH, která se na přímku b v tečném bodu jejím

B sestrojí. Udělá-li se BC= NP a sestrojí-li se na

příčku PC v středním bodu jejím E kolmice, po- Obraz 68.

vstane průsečný bod H. z kterého se bodem P přímá

čára vede. Z bodu P sestrojí se poloměrem PN oblouk,

"až prodlouženou HP v bodu M seče. Oblouk MB

udělá se konečně poloměrem HM. Podobným návo

dem mohou se stěny také vykroužiti. – Ze návod

tento více méně libovolný jest, vysvítá z věci samé.

g. Mají-li se dvě rovnoběžné přímky a a b

(obr. 69) stlačeným obloukem zakroužiti, udělá se v

tečném bodu A kratší přímky b kolmice AB a rozdělí

body J a C na tři stejné díly. Druhá stranice se pro

dlouží o jeden takový dílec, udělá t. BD = BC. Vede-li se z C rovno

běžná s přímkami a z D na ně kolmá, povstane průsečný bod 0. Ze

středu O opíše se poloměrem OD oblouk DL, a ze středu C poloměrem

CL = CA oblouk LA. – Kdyby to Obraz 69. Obraz 70.

dolem stlačený oblouk býti měl, přišloby

co zde dole bylo , na horu, středy

oblouku tedy do bodu J a K.

h. Podobným návodem dělá se i

vykroužení stranic v nestejně lehlých

bodech. Z tečného bodu A (obr. 70)

kratší přímky a vede se na druhou stranici b kolmice 4B a rozdělí

na tři stejné díly. Strana b prodlouží se o jeden takový dílec, udělá

se t. BD =A0 a v bodu D sestrojí se kolmice. Vede-li se bodem 0

rovnoběžná, povstane prusečný bod C. Z bodu 0.opíše se poloměrem

C oblouk AL a z bodu C poloměrem CL oblouk LD. – I. zde by: co

dole jest, na hoře býti mohlo, kdyby hořejší strana kratší býti měla
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i. Mají-li se stranice a a b (obr. 71) v bodech A a B tak spojiti,

aby stěna tato z části vykroužena a z části zakroužena byla, aneb jak

se v obecné mluvě říkává, máli Obraz 71. Obraz 72.

se k stěně karnis udělati, ro- -

zdělí se příčka AB bodem D na

dva libovolné, obyčejně stejné

díly. Z bodu A a D opíšou se

oblouky poloměrem AD. z B a

D však oblouky poloměrem BD.

Z průsečného bodu J udělá se !

oblouk AD poloměrem JA a z pr

měrem KD.

Vezme-li se bod L a M za střed kruhu, povstane obloukové spo

jení AHB (obr. 72). Přidělají-li se i z druhé strany takové oblouky,

objeví se podoba kytajských věží BAE. – Rozumí se samo sebou,

co na obraze 71. a 72. dole se nalézá, že i na horu přijíti může, čímž"

se zdánlivě nové tvary vyskytují. -

- 23. Strojení elipsy.

||

ůseku KTT oblouk DB polo

a. Sňůrou. Dáma-li délka čili velká osa elipsy AA' (obr. 73) a

šířka čili malá osa její BB', postaví se obě osy v středních bodech

kolmo na sebe a polovinou velké osy AC= a opíše se z bodu B

oblouk, který velkou osu ve dvou bodech F a F, tak zvaných ohnis

kách protíná. Pak se vezme šňůra z délí velké osy AA'=2a a opa

tří na každém konci okem, které se na hřeb aneb jiný v ohniskách

F a F upevněný bodec zachytí. Udělá-li se šňůra o vzdálenost ohni

sek FF delší a konce její se svážou, třeba ji pak na bodce jen na

vléknouti. Rydlo aneb tužka T, která elipsu rejsovati má, vloží se mezi

šňůry, a stále je napínajíc, z místa na místo po dané ploše se pohy

buje, až se do místa vrátí, kde Obraz 73. Obraz 74.

se rejsování započalo. Rejha aneb

čára ABA'B, která se objeví,

jest žádaná elipsa.

b. Pravídkem RL, které má

délku poloviny velké osy a na

konci tužkou aneb rydlem R

opatřeno jest. Přenese-li se po

lovina malé osy na pravídko t. j.
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udělá-li se RK=BC=b, třeba jen bodem K tak po velké ose jeti.

aby bod L při tom z malé osy nevycházel. Cára, kterou současně

tužka aneb rydlo R dělá, jest žádaná elipsa.

Jiný návod záleží v tom, že se vezme lať DE (obr 74), tak dlouhá

jako polovina velké a malé osy dohromady. V bodu T, který tak po

ložen jest, aby ET= b a DT= a bylo, upevní se rydlo aneb tužka.

Pohybuje-li se lať tak po osách, aby E z velké a D z malé osy ne

vycházelo, opisuje bod T a s ním i rydlo aneb tužka elipsu.

c. Opíše se kruh aneb půlkruh polovinou malé a jiný polovinou

velké osy (obr. 75). Ze středu vede se dovolné množství poloměrů

na obvod velkého kruhu. Vedeme-li z průsečných bodů menšího

kruhu čáry rovnoběžné s velkou osou jako GH, z průsečných bodů

velkého kruhu však čáry rovnoběžné s malou osou jako NH, povstane

právě tolik nových průsečných bodů jako H, Obraz 75.

které elipse náleží. Spojí-li se dostatečné množ

ství takovýchto průsečníků křivými čarami od

ruky aneb křivým pravídkem, objeví se žádaná

elipsa AEBH4'.

Body tyto mohou se také spojovati kruho

vými oblouky. V středním bodu tetivy AD udělá

se kolmice, která osu v J seče. Průsečný bod

J jest středem oblouku AD. Sestrojí-li se v

středním bodu tetivy DE kolmice, seče prodlou

ženou přímku DJ v bodu K, který jest středem

oblouku DE. Kolmice v středním bodu tetivy

EF seče prodlouženou EK v bodu L, který jest

středem oblouku EF; podobně jest M středem oblouku FB.

d. Pomocí kruhu dá se elipsa i jiným spůsobem rejsovati. – V

středním bodu velké osy A4 (obr. 76) postaví se kolmo na ni malá

osa aneb polovina její BC. Polovinou malé Obraz 76. Obraz 77.

osy sestrojí se čtverník ABC (obr. 77) -

a poloměr jeho 40 se rozdělí na dílky,

buď stejné, buď dle poměrů zcela libo

volných. V dělicích bodech těchto se

strojí se na poloměr kolmice d, e, f.: :.

tak dlouhé, až oblouk protínají. Polovina velké osy AC a také AC

rozdělí se na týž počet stejných dílů aneb dle těchže poměrů jako po

loměr čtverníka AC. a ve všech dělicích bodech sestrojí se kolmice

d, e, f. ... Udělají-li se kolmice tyto čili ordinaty tak velké, jako
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jsou ve čtverníku, aby tedy d'= d, e'=e, f'=f... bylo, budou ko

nečné body jejich elipse náležeti a mohou se od ruky, křivým pra

vídkem aneb návodem svrchu v c. uvedeným kruhovými oblouky v celek

spojiti. Leží-li poloměr čtverníka, 40 v prodloužení velké osy elipsy

AA, dají se délky ordinat čiti kolmic čtverníka jednoduše rovnoběž

kami přenášeti, a sice na obě strany malé osy zároveň, jak na obraze

viděti jest, tak že f= f = f“ a t. d. -

e. Má-li se elipsa rejsovati do mrčitého obdélníka ABKC (obr. 78),

jako pro klenutí určité světlosti AB a výšky
0J, rozdělí se CJ na libovolný počet stejných Obraz 78.

dílů. Právě na tolik stejných dílů rozdělí se

také JK a 0J. Dělicí body přímky CJ spojí

se s bodem A, a dělicí body přímky KJ spojí

se bodem B. Body, které výšku oblouku JO

na stejné části dělí, vedou se z bodu B přímky,

až stejnělehlé z bodu A k CJ vedené příčky

sekou. Průsečné body, které dá následovně

a a a, b a b' a t. d. náleží elipse. K témuž

účelu vedou se přímky také z A dělicími body výšky oblouku JO, aby

se průseky jejich i na druhé straně jednotlivé body elipsy, vyznačily.

Spojí-li se dostatečné množství takovýchto bodů, povstane elipsa.

24. Strojiti oblouky elipsovité čili obecné oblouky klenbové.

Oblouky klenbové mívají určenou výšku BC a světlost 2 AC. Někdy

se klene do kruhu, obyčejně však do oblouku stlačeného, který se z dvou aneb

z více oblouků kruhových skládá, vůbec tedy křivkou mnohostředou jest.

a. Dán-aneb přijat-li dovolně poloměr kruhu u pilíře AE (obr. 79),

který však menší býti musí než výška oblouku BC, přenese se AE na

BC t. udělá se BL= AE. V střed

ním bodu J příčky EL sestrojí se Obraz 79. Obr

kolmice, která se s prodlouženou - -

výškou BC v bodu D stýká.

Přímka ED se prodlouží, až

oblouk, opsaný poloměrem EA, v bodu

K seče. Poloměrem DK= DB opíše

se oblouk KB. – Tímž návodem se

strojí se i druhá polovice oblouku.

b. Dán- aneb příjat-li dovolně

az 80.

-
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poloměr oblouku ve vrcholi BD (obr. 80), přenese se délka jeho na

velkou osu, udělá se t. AF= BD. V středním bodu příčky FD sestrojí

se kolmice, která velkou osu v bodu. H seče. Poloměrem DB opíše

se oblouk, až prodlouženou DH v bodu L protíná, a poloměrem HL=

HA opíše se oblouk LA. – Aby se druhá polovina oblouku sestrojila,

třeba jen CH přenesti na pravou stranu t. udělati CK= CH. Bod K

bude pak středem oblouku na pilíři. -

c. Casto se skládá klenba z třech oblouků, z nichž každý 60° ob

náší (obr. 81). K tomu cíli sestrojí se na AC rovnostraný trojúhelník

ACD a udělá CJ=CB. Bodem J vede se z vrcholu B přímka, která

stranici AD v bodu L seče. Z L vede se Obraz 81. Obraz 82.

rovnoběžná se stranicí JC, až prodlouženou ID :

výšku oblouku BC v K protíná. Povstalý

průsečný bod Hjest pak středem oblouku AL

a průsečný bod Kjest středem oblouku LB.

Přenese-li se CH i na pravou stranu středu

C, obdrží se druhá polovina oblouku klenbo

vého. Kdyby se celý oval udělati měl, pře

neslo by se CK i nad C.

d. Aby oblouk tento elipse dosti podoben byl, přenese se výška

CB (obr. 82) na velkou osu ČA, udělá se t. CD=CB. Z tetivy BA

odseče se AD, udělá se t. BE=AD, a zbylá část AE rozpůlí se bo

dem J. V J sestrojí se na A B kolmice, která světlost oblouku v K a

prodlouženou výšku jeho v L seče. Průsečný bod K jest středem

oblouku AH a bod L středem oblouku HB.

e. Výška oblouku CB (obr. 83) položí se na velkou osu, udělá se

t. CD = CB a zbytek AD se rozpůlí. Tři poloviny jeho přenesou se

na CA, udělá se tedy CJ="/, AD a BC Obraz 83. Obraz 84.

se o dvojnásobné AD prodlouží, tak že

CE=2.AD. Spojí-li se E s bodem J a

přímka tato dostatečně prodlouží, bude JA

poloměrem oblouku AL a EL čili EB po

oměrem pro druhou část jeho LB.

f. Má-li se oblouk do obdélníka ACBD

(obr. 84) udělati, rozpůlí se < ABD a

< BAD. Přímky, které tyto úhly půlí, sekou

se v J. Z bodu J vede se kolmice na tetivu A B * - - -

a prodlouží až přímku AC v bodu H a prodloužené BC v bodu K pro
líná. Průsečný bod H jest středem oblouku Ava Kstředem oblouku JB
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g. Světlost oblouku brává se také za poloměr kruhu ve vrcholí,

dělá se tedy BJ=2. AC (obr. 85) a bod H a G zvolí se libovolně,

jen když AH < BC. Z J vede se poloměrem JB oblouk, až prodlou

ženou JG v bodu D seče. AH přenese - -

se na DJ, udělá t. DL=AH a L s bo- ---

dem H se spojí. V středním, bodu E se

strojí se kolmice, která přímku JD v bodu

K protíná. Z K opíše se poloměrem KD

oblouk, až prodlouženou KH v N seče.

HN čili HA jest konečně poloměrem

oblouku NA.

h. Je-li světlost oblouku poloměrem

jeho ve vrcholi, tedy BD=2, AC (obr.

86), může se bod H libovolně vytknouti. Poloměrem DB opíše se

oblouk, který prodlouženou DH v M seče. V přímce DH vezme se

libovolný bod J za střed druhého kruhu a povstalý tak poloměr JM

přenese se na velkou osu, udělá se t. AK=JM. Na přímku JK se

strojí se v středním bodu jejím E kolmice, která v bodu L osu

AC seče. JL se dostatečně prodlouží a poloměrem JM oblouk MN, a

poloměrem LN=LA oblouk NA se opíše.

i. Je-li BC= '/, AC (obr. 87) a poloměr oblouku ve vrcholi DB=

2.4C, rozdělí se AČ body J, K, L, na 4 stejné díly; podobně se udělá

DE= '/, DC a DF='/, DC. Z D vede se bodem L, z E bodem K a

z F bodem J přímka, čímž průsečné "C/3 ČÝ/.body G a H povstanou. #; DB Obraz 87 Obraz 88.

opíše se oblouk, až k prodloužené DL

t. BM a poloměrem GM vede se oblouk,

až k prodloužené EK totiž MN. NH se

pak přenese na AC, udělá se t: 4P=

NH a v středním bodu příčky PH se

strojí se kolmice, která osu AC v bodu

S protíná. Poloměrem HNopíše se oblouk:

který prodlouženou HS v T seče, a ST

čiliSA jestkonečně poloměrem oblouku T4.

k. Aby se stlačený oblouk elipse

dosti podobný staľ, udělá se CD=CB

(obr. 88) a AD se rozdělí na 5 stejných dílů. Dále se udělá CE=

7% AD a také CL=LK="/ AD; pak CJ='/, CE, KJ a LE se do

 

 



53

statečně prodlouží a poloměry KB, NM a EH opíšou se oblouky BM,
MH a HA.

25. Strojiti šikmé oblouky klenbové čili tak zvanou kobylí
hlaru.

a. A a A' (obr. 89) značí Obraz 89. Obraz 90.

konce stěn, pilíře aneb patky, o -

které se klenba opírati má. Vodo

rovná, která se z A sestrojí, protíná

. vyšší pilíř v D a prodlouží se o

zvýšení jeho DA' , udělá se tedy

DL= DA“. Na přímku AL sestrojí

se v středním bodu jejím C kol

mice a z A' udělá se vodorovná

A“N. Z bodu C vede se poloměrem

CA oblouk, až prodlouženou kolmici v bodu B seče, a z bodu N udělá

se poloměrem NB čili NA' oblouk BA“. Vrcholice n má směr vodorovný.

b. Přímkou AA' (obr. 90) jest vyznačen svah oblouku a zároveň

i délka jeho. Aby směr vrcholový čili vrcholice t j. přímka, která se ve

vrcholi obou oblouků bodem dotýká. rovnoběžná byla se svažnicí,

vede se n středním bodem jejím C rovnoběžně se stěnama a udělá CB=CA.

Bodem B vede se vrcholice rovnoběžně se svažnicí AA“. až prodloužené

směry stěn v E a F protíná. V témž bodu B sestrojí se na ni kolmice,

z A vede se vodorovná b a z A' vodorovná a , čímž průseky J a K

povstanou. Poloměrem JA' opíše se pak z Joblouk A'B a poloměrem

KB udělá se ze středu K oblouk BA.

c. Dána-li vrcholice EF (obr. 91) a vrchol oblouku B, udělá se

v prodloužení pilířů EA=EB a FA'= FB. Body A a A' jsou patky

klenby čili místa, kde se klenba o pilíře opírati bude. Na přímku
vrcholovou EF udělá se v bodu Obraz 91. Obraz 92.

B kolmice a z A a z A' vedou se

vodorovné, až průseky J a K po

vstanou. Kjest pak středem oblouku

AB, který se poloměrem KA opíše,

a J středem oblouku BA“, jehož

poloměr JB aneb JA' jest.

d. Dán–li směr vrcholice a po

loha patky A a A' (obr. 92), pro
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dlouží se směr pilířů a v dovoľné výši položí se vrcholice CE v daném

směru mezi ně. CA' přenese se na vrcholici z jedné a EA s druhé

strany, udělá se t. CP=C4 a EN= E4. Spojí-li se bod N s patkou

A a P s A', povstane průsečný bod D, který jest vrcholem klenby.

Bodem D vede se vrcholice a rovnoběžně s CE a sestrojí v tomto bodu

na ni kolmice DK. Udělá-li se z A a z A' vodorovná, povstanou

průseky J a K, které jsou středy žádaných oblouků. Poloměrem JA:

opíše se oblouk A'D a poloměrem KD oblouk DA.

e. Známa jest jen poloha jedné patky A (obr. 93), svah oblouku

čili svažnice AF a přímka vrcholová EF. Aby se poloha druhé patky

A' ustanovila, udělá se EB= EA a sestrojí v bodu B kolmice na EF..

Vodorovná, která z bodu A vychází, seče kolmici v bodu J a pro

dlouží se ještě o JB t. j. udělá se Obraz 93. Obraz 94.

JL =JB. Vede-li se z B bodem L -

přímka, povstane průsečný bod A“,

který polohu druhé patky vyznačuje.

Vede-li se nyní také z A' vodorovná,

povstane průsečný bod K. co střed

oblouku BA“, který se poloměrem KB

opíše. Z bodu J udělá se poloměrem

JA oblouk AB.

f..Také elipsa může tvořiti šikmý oblouk klenbový (obr. 94), když

se mezi pilíře, tak, položí ... aby svažnice oblouku AA s přímkou DE,

která z vrcholu oblouku jejím středem prochází, souvislé průměry tvo

řily. Vrcholice DL jest rovnoběžná se svažnicí AA, která s velkou

osou elipsy JK vždy nějaký úhel tvoří. –

Oblouk kruhový promění se v takovou elipsu, když se průměr

kruhu HB. (obr. 95) libovolně na dílky rozdělí a v dělicích bodech

jeho y půlkruhu ordinaty sestrojí. Dle těchže poměrů Obraz 95

a také na tolik dílků rozdělí se i svažnice oblouku

44 a ordinaty kruhu přenesou se na ni; udělá se

tedy, a =a, b = b, a t. d. Spojí-li se dostatečný po

čet konečných bodů takových ordinat, objeví se žádaný

šikmý oblouk. Jednoduše se to stane, udělá-li se prů

měr HB tak velký jako vzdálenost pilířů DA a položí-li

se příčka 44 co svažnice oblouku v patřičné výši DA
IIlCZ] I16,
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26. Rejsovati čáry vejčité čili tak zvané ovaly.

a. Má-li býti oval málo stlačený, rozdělí se délka jeho AB (obr. 96)

na tři stejné díly. Z dělicích bodů C a D opíšou se poloměrem CA

a DB kruhy, které se v E a L sekou. Z průseku E vede se středem

C přímka EF a středem D přímka EG; podobně povstane LH a LK.

Poloměrem EF čili EG opíše se z E oblouk FG a poloměrem LH

oblouk HK, čímž kruhy v oval splynou.

b. Má-li býti oval více Obraz 96. Obraz 97.

stlačený, rozdělí se délka
-

jeho AB (obr. 97) na čtyry

stejné díly, a z dělicích

bodů C, 0 a D opíšou se

touto čtvrtinou kruhy. Kol

mice , která se na AB v

středním bodu jejím 0 se-
-

strojí, protíná střední kruh v bodech J. a K. Z J vede se středy

krajních kruhů přímka JE a JF; podobně povstane KG a KH. Z bodu

J opíše se poloměrem JE oblouk EF, a z K poloměrem KG oblouk

GH, čímž krajní kruhy v oval čili čáru vejčitou splynou.

c. Spojí-li se dva a dva rohy dvou vedle sebe položených čtverců

obloukem , povstane také čára vejčitá (obr. 98). Průsečný bod úhlo
příčných C jest středem oblouku MN. Obraz 98. Obraz 99.

který se poloměrem CN=CM opíše; - I"

podobně povstane z Doblouk GH, Ko

nečně se opíše z bodu F poloměrem

FG = FM oblouk GM a z bodu E po

loměrem EN oblouk MH.

| d. Abychom podobu vejcete obdr

želi (obr. 99), uděláme kruh a sestro

jíme v středním bodu C průměru jeho -

4B kolmici, která kruh v bodu 0 protíná. Z B opíše se poloměrem

B4 oblouk, až prodlouženou B0 v bodu E seče: taktéž povstane z 4

poloměrem 4B oblouk BF. Z průsečného bodu 0 opíše se konečně

poloměrem 0E oblouk EF

:- 27. Rejsovati parabolu.

a. Kolmo na osu paraboly Cr (obr. 100) postaví se pravídko yy'.

* K pravídku se přiloží trojhran GHK tak dlouhý, aby špic jeho Kale
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spoň tam dosahovala, kde se parabolický oblouk končiti má. K špicí |

trojhranu K upevní se jedním koncem šňůra: tak dlouhá jako strana
trojhranu HK; druhým koncem upevní se v libo- Obraz 100.

volném bodu dané osy F, který jest ohniskem Ty

vyrejsované paraboly. Tužka aneb rydlo T vloží

se do šňůry a šňůra se jím napne. Pohybuje-li

se trojhran stranicí HG, od osy Cr počínajíc, po

pravídku, udělá tužka T drží-li se s napnutou

šňůrou stále stěny pravídka HK, polovinu paraboly

Az. Kdyby se pravídko od osy Ca koncem G k ##-

y pohybovalo, opsala by tužka s napnutou šňůrou také druhou po

lovinu její.

b. Má-li se parabola do obdélníka ABCD (obr. 101) vyrejsovati,

rozdělí se BC na dovolný počet stejných dílů. Obraz 101.

Právě na tolik dílů rozdělí se také stranice AB - -

a z dělicích bodů sestrojí se samé rovnoběžky,

jako a', b' . . . Z bodu A vedou se přímky jako

a, b, . . k dělicím bodům strany BC. Průsečné

body, které tvoří stejnělehlé příčky, a a a, b a b!

a t. d., náleží parabole. Spojí-li se dostatečné

množství takovýchto průsečných bodů, objeví se parabolický oblouk a

také sama parabola.

c. Na osu paraboly Aa (obr. 102) postaví se kolmice yy“ v bodu

A, kde oblouk její AC začíti má. Na druhou stranu položí se para

meter její, buď určité buď libovolné velikosti AE. Obraz 102

Na ose volí se body J, H, K, L . . . libovolně a @ -

vzdálenosti jejich od E. jako JE, HE . . . pova

žují se za průměry kruhů, které se vyrejsují. Ve

dou-li se z bodů , v kterých kruhy kolmici yy'

sekou, rovnoběžky a sestrojí-li se v bodech J, H,

K, L . . . kolmice, povstanou průsečné body,

které parabole náleží. Spojí-li se dostatečné množ

ství takovýchto průsečných bodů, objeví se polo

Kdyby se kolmice y náležitě prodloužila a kruhy z úplna provedly.

ovstala by tímž návodem na dolejší straně přímky Aa také druhá

polovina její . :
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28. Rejsovati kruh.

Vezme se provaz, šňůra aneb řetěz zdélí poloměru kruhu. Jeden

konec jeho se ve středu kruhu pevně zachytí a druhý, kterým se pro

vaz stále napíná, se s rydlem pohybuje. Rejhou, která se tím objeví,

jest vyznačen kruh. – Menší a umělejší Obraz 103. Obraz 104.

kruhy dělají se kružidlem. Pro věčší umělé · · · -

kruhy dělá se kružidlo z pravídka aneb z · - N
latě L (obr. 103). K jednomu konci jest -

a na druhý jest navlečená čtyrhraná cívka,

opatřená právě takovým ocelovým bodcem M - 7: #Y!

a šroubem, aby se pro libovolnou délku poloměru všude na lati držeti

dala. Bodec N zachytí se středu a M rejsuje kruh.

přidělán ocelový dobře zašpičatělý bodec N

·--
-

- -

29. Vepsati kruh do trojúhelníka vůbec.

* Dva úhly trojúhelníka A a B (obr. 103) se rozpůlí. Bod 0, kde

se půlicí čáry sekou, jest středem kruhu a vzdálenost jeho od stěn

trojúhelníka čili kolmice 0D, která se z průsečného bodu na stěny se

strojí, jest poloměrem jeho.

30. 0psati kruh kolem trojúhelníka.

Dvě stranice trojúhelníka a a b (obr. 104) se rozpůlí a v středních

bodech těchto D a E sestrojí se na ně kolmé čáry. Bod 0, v kterém

se kolmice sekou, jest středem kruhu, a vzdálenost jeho od rohů troj

úhelníka, jako OC, poloměrem jeho, -

#

31. Vepsati kruh do čtverce.

#strany čtverce rozpůlí se body D, A, Obraz 105. Obras 10°

E, B (obr 105) a půlicí body ###
stran se spojí. Průsečný bod C jest stře

dem a vzdálenost jeho od stěn CD= CA ...

poloměrem kruhu, který se jich jen bodem

dotýká.
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32. Opsati kruh kolem čtverce aneb obdélníka.

Vyrejsují-li se úhlopříčné, bude průsečný bod jejich C (obr. 106)

středem a vzdálenost jeho od rohů CA=CB . . . poloměrem kruhu,

který všemi rohy prochází.

33. Vepsati kruh do pravidelného mnohoúhelníka vůbec a

opsati kruh kolem něho.

Přímkama Bv a Cu (obr. 107) rozpůlí se dva Obraz 107.

sousední aneb blízko sebe ležící úhly B a C. Po- - -

vstalý průsečný bod 0 jest středem kruhu, který se

stěn mnohoúhelníka jen bodem dotýká. Vzdálenost

průseku 0 od stěn čili kolmice OJ= OK, která se

z 0 na stěny sestrojí, jest poloměrem tohoto ve

psaného kruhu.

V středních bodech dvou sousedních aneb

blízko sebe ležících stran sestrojí se kolmice Kac

a Jy. Průsečný bod jejich 0 jest středem kruhu, který všemi rohy

mnohoúhelníka prochází a vzdálenost průseku od rohů OB= OC . . . .

jest poloměrem opsaného kruhu. -

34. Rejsovati do kruhu pravidelný trojúhelník čili trojec.

Poloměrem kruhu opíše se z dovolného bodu obvodu jeho A

(obr. 108) oblouk CD. Spojí-li se body C a D, ve kterých oblouk

kruh protíná, bude přímka a=CD stranicí Obraz 108. Obraz 109.

žádaného trojúhelníka. Z Caneb z D protne

sě obvod kruhu poloměrem CD a průsečný

bod E spojí se s C a s D. Povstalý obrazec

CDE jest žádaný pravidelný trojúhelník čili

trojec. Strana jeho a=r[/3.

35. Rejsovati do kruhu pravidelný čtyrúhelník čili čtverec.

Přímka a =AB= BC . . . (obr. 109), která konečné bod d

na sobě kolmo stojících průměrů AC a BD spojuje, jest ::::::::

do kruhu vepsaného čtverce ABCD. Velikost její AB= a= r |/2.
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36. Rejsovati do kruhu pravidelný pětiúhelník čili pětec.

Střední bod nějakého poloměru 0

(obr. 110) vezme se za střed kruhu, Obraz 110. Obraz 111.

který se čtvrtinou průměru OD opíše. E- -

Průměr AN udělá se na CD kolmo a ko- - -

nečný bod jeho A spojí se se středem 0,

čímž průsečný bod L povstane. Opíše-li

se poloměrem AL oblouk, až kruh v bo

dech E a F protíná, bude tetiva EF -

stranicí do kruhu vepsaného pravidelného -

pětiúhelníka. Velikost její

a= '/, r l^10–2[/5.

37. Rejsovati do kruhu pravidelný šestiúhelník čili šestec.

Na obvod kruhu dá se vedle sebe položiti šest tetiv velikosti polo

měru. Kružidlem, které se délkou poloměru OE (obr. 111) rozpíná,

vytknou se na obvodu kruhu průsečné body těchto tetiv, A, B, C, D.. a

vedlejší se spojí. Povstalý obrazec ABCDEF značí žádaný šestec, a

poloměr kruhu OE jest stranicí jeho, t. OE= AB= BC . . .

38. Rejsovati do kruhu pravidelný sedmiúhelník čili sedmec.

Z libovolného bodu obvodu kruhu B (obr. 112) opíše se poloměrem

jeho oblouk MN, který středem C
prochází. Tetiva MN ; se kol- . Obraz 112. Obraz 113,

nicí CB, a polovina její MO jest stra-> -

nicí žádaného sedmiúhelníka. – Má-li

etiva EF velikost poloměru, dá se také

kolmice CD, která se ze středu kruhu

na ni sestrojí, sedmkrát na obvod kruhu

položiti t. j. bude stranou pravidelného

iedmiúhelníka v kruhu.
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39. Rejsovati do kruhu pravidelný osmiúhelník čili osmec

Obraz 114. Obraz 115.

Dva průměry AB a CD (obr. 113)

sestrojí se kolmo na sebe a konečné body

jejich se spojí. Středem O vede se prů

měr EF rovnoběžně s tetivou a ajiný

GH rovnoběžně s tetivou b. Spojí-li se

vždy dva vedlejší konečné body průměrů,

povstane žádaný osmec AEDHBFCG.

Jeho strana a = r L2-L3

40. Rejsovati do kruhu pravidelný devítiúhelník.

Z dovolného bodu obvodu kruhu L (obr. 113) opíše se poloměrem

jeho oblouk ECF Tetiva EF rozpůlí se bodem D a z bodu D a E

opíšou se poloměrem DE oblouky, které se v bodu K sekou. Spojí-li se

průsečný bod K se středem kruhu C, povstane průsečný bod ./ a tetiva

EJ, která se devětkrát na obvod kruhu položiti dá.

41. Rejsovati do kruhu pravidelný desítiúhelník.

Úloha tato děje se tímž návodem, kterým se pravidelný pětiúhel

ník, do kruhu rejsuje, s tím toliko dodatkem, že se bod A (obr. 110

s oběma průsečnýma bodama E a F spojí. Povstalé tetivy AE a Al

jsou stranice žádaného desítiúhelníka a dají se na obvod kruhu ješt

osmkrát položiti.
-

Pravidelný desíti- a pěti-úhelník dá se jednodušeji obraz 116

do kruhu vyrejsovati, postaví-li se poloměr CD (obr. -

116) kolmo na průměr AB a rozpůlí-li se poloměr

AC bodem H. Poloměrem HD opíše se oblouk, který

průměr v bodu E seče. Přímka DE jest pak stranicí

pravidelného pětiúhelníka a úseč CE stranou desíti

úhelníka, který se do kruhu vepsati dá. – Strana 5

desítiúhelníka a = '/, r ( V 5–1).
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42. Rejsovati do kruhu pravidelný dvanáctiúhelník.

Dva průměry AC a BD (obr. 115) postaví se kolmo na sebe. Z

konečných bodů jejich A, B, C a D sestrojí se poloměrem kruhu AJ,

BJ, CJ a DJ oblouky, z nichž každý ve dvou bodech daný kruh seče.

Spojí-li se vždy dva vedlejší průsečné body, jako A a M, M a F, F

a B a t. d., objeví se žádaný dvanáctec. Strana jeho a = r l (2–V5.

43. Rejsovati do kruhu pravidelný patnáctiúhelník.

Udělá-li se poloměrem AC (obr. 110) z bodu A oblouk, protne

kruh v bodu H. Tetiva FH, která H s průsečným bodem F spojuje,

jest stranicí pravidelného patnácti-úhelníka.

44. Rejsovati do kruhu pravidelný mnohoúhelník vůbec.

a. Průměr kruhu A B (obr. 117) roz- -

* * *#*#*#*“
mnohoúhelník míti má. Poloměrem AB

opíšou se z konečných bodů průměru A

a B oblouky, které se v bodu D sekou.

Provede-li se z průseku D přímka druhým /

dělicím bodem E, bude tetiva odseknu- N

tého oblouku AL stranou žádaného mno

ho úhelníka. – Na přiloženém obraze dá

seAL sedmkrát na obvod kruhu položiti, -

jest tedy stranicí pravidelného sedmiúhelníka, poněvadž průměr kruhu

na 7 stejných dílů rozdělen jest.

b. Plný úhel čili 360° rozdělí se na středu kruhu 0 (obr. 118)

na tolik stejných dílů a, kolik stran mnohoúhelník míti má. Prodlou

ží-li se stranice těchto úhlů až kruh protínají, třeba jen povstalé prů

sečné body A, B, C . . . spojiti, aby se žádaný mnohoúhelník objevil.

Půlením oblouků dá se počet stran mnohoúhelníka zdvojnásobiti ;

spojováním rohů jeho ob jeden aneb ob dva stane se však počet jejich

dvakráte aneb třikráte menší. Tak povstane z pravidelného čtyrúhel

níka CBDA (obr. 114) pravidelný osmiúhelník AGCFB . . ., a z pra

videlného šestiúhelníka ABCDEF (obr. 111) pravidelný trojúhelník BDF.
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Sestrojí-li se ku všem rohům do kruhu vepsaného pravidelného

mnohoúhelníka tečné čáry, jako k A, B, C, D (obr. 109) povstane pra

videlný zase tolikostraný mnohoúhelník, kterým kruh opsán jest, jako

EFGli na zmíněném obraze.

45. Rejsovati pravidelný trojúhelník čili trojec, dána-li

strana jeho.

Daná strana a (obr. 119) vezme se za

poloměr a z konečných bodů jejích C a B

opíšou se oblouky. Spojí-li se průsečný bod

jejich A s konečnýma bodama C a B, po

vstane pravidelný trojúhelník čili trojec ABC

Obraz 119. Obraz 120.

46. Rejsovati čtverec, dána-li strana aneb úhlopříčná jeho

a. V kterémkoli konečném bodu dané strany a (obr. 120) sestrojí

se kolmice, tak velká jako jest strana sama; udělá se tedy AC = AB

Z konečných bodů B a C opíšou se oblouky poloměrem a. Průsečný

bod jejich D jest pak čtvrtým bodem čtverce AB DC.

b. Daná strana a= AB (obr. 121) vezme se za poloměr a z ko

nečných bodů jejích A a B udělají se Obraz 121

oblouky, které se v bodu C sekou. Z - * •

povstalého průseku C opíše se tímž po

loměrem kruh, který body A a B pro

chází a oblouky v bodech E a F seče.

Oblouk EH a FG udělá se tak velký

jako AE, aby t. bylo EH= FG= AE,

a body H a A, pak G a B se spojí.

Spojí-li se také průsečné body J a K

vespolek, povstane žádaný čtverec ABJK.

c., Dvě přímky postaví se na sebe kolmo (obr. 122) a dovolným

poloměrem opíše se z průsečného bodu 0 čtverník mezi nima, aby

z kolmic stejné kusy 0C a OD odsekl. Na příčku CD položí se daná

strana čtverce CE a z konečného bodu jejího E vede se rovnoběžná

s kolmicí CL. Průsečný bod F jest roh čtverce a F0 polovina úhlo

Obraz f22.
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příčné jeho.. Položí-li se 0F z bodu 0 do J, do K a do L, udělá-li

se tedy OJ=OK=OL=OF, bude JKLF žádaný čtverec.

d. Dána-li úhlopříčná čtverce KF (obr. 122), sestrojí se v středním

bodu jejím 0 kolmice a udělá 0J= 0L= OF Spojením bodů J, K, L

a F povstane žádaný čtverec JKLF.

47. Strojiti pravidelný osmiúhelník čili osmec , dána-li

strana jeho.

V středním bodu dané strany AB (obr. 123) sestrojí se kolmice.

Polovina této strany OB přenese se na Obraz 123. Obraz 124.

kolmici, tak aby OD=0B bylo a toto

ještě prodlouží o DA, udělá se tedy

DE= DA. Opíše-li se z konečného

bodu E poloměrem EA= EB kruh, dá

se daná strana AB co tetiva osmkrát

na obvod jeho, položiti, čímž žádaný

osmec povstane,

48. Sestrojiti pravidelný desátiúhelník, dána–li strana jeho.

V konečném bodu B dané strany a=AB (obr. 124) postaví se

polovina délky její kolmo , udělá se totiž B0='/, AB, a poloměrem

OB opíše se kruh. Středem jeho O vede se z A přímka skrze celý

kruh. Bod A jest pak středem a AK poloměrem kruhu P, tak velkého,

že se daná strana a =AB= KL desetkráte co tetiva na obvod jeho

položiti dá.

49. Strojiti pravidelný dvanáctiúhelník, dána–li strana jeho.

V středním bodu dané strany Obraz 125, Obraz 126.

AB (obr. 125) udělá se kolmice a z bodu -

A opíše se poloměrem AB oblouk, až

kolmici v Oseče. Udělá-li se CD= CA,

bude D středem kruhu P, na jehož

obvod se daná strana dvanáctekrát

co tetiva položiti dá, odkudž žádaný

dvanáctec povstane.
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50. Strojiti pravidelný osmiúhelník do čtverce,

Polovina úhlopříčné daného čtverce A0= D0 (obr. 126) položí

se ze všech rohů a v obou směrech na stranice jeho t. j. udělá se

AK= AL = A0, DE= DF= DO a t. d. Spojí-li se dělící body,

které u rohů leží, povstanou stranice pravidelného osmiúhelníka JK,

EH, LM a GF. Vybylé části stranic čtverce KE, HL, MG a FJ tvoří

ostatní čtyry strany jeho. \

51. Rejsovati čtverec do trojúhelníka.

Z vrcholu C (obr. 127) sestrojí se kolmice CD. Stranice troj

úhelníka AB položí se z D do H a výška jeho CD položí se z H do
F t. j. udělá se DH=AB a HF= Obraz 127 Obraz 128.

CD. Vede-li se z H rovnoběžná - - - - : -

s FC, povstane průsečný bod 0,

který čtverci náleží. Bodem 0

vede se JE rovnoběžně s AB a

z průsečných bodů J a E sestrojí UA LID M -

se na AB kolmice JL a EM. Povstalý čtyrúhelník JEML jest žádaný

čtverec.

52. Do trojúhelníka rejsovati možně nejvěčší obdélník.

Stranice trojúhelníka AB a AC (obr. 128) se rozpůlí a z půlicích

bodů D a E vedou se na třetí stranu jeho kolmice DG a EF. Spojí-li

se půlicí body přímkou DE, povstane obdélník DEFG, nejvěčší, který

se v trojúhelníku sestrojiti dá.

53. Rejsovati čtverec velikosti daného obdélníka aneb

rovnoběžníka vůbec.

Základna AB (obr. 129) prodlouží se o stranici obdélníka aneb

o výšku rovnoběžníka BE, udělá se t. BK= BE. Na průměr AK se

strojí se polokruh a přímka BE se prodlouží, až jej v bodu L protíná.

Ordinata BL jest stranicí čtverce, který tak velký jest, jako daný
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obdélník ABEF aneb rovnoběžník ABCD. Čtverec sám BLMN dá se

dle 35. vyrejsovati.

54. Strojiti čtverec, který se rovná velikostí svou danému

trojúhelníku.

Výška trojúhelníka CD (obr. 130) rozpůlí se bodem L a základna

jeho AB prodlouží se o polo; $# DL, udělá se tedy Obraz 129. Obraz 130.

BM= DL. Povstalé AM po

važuje se za průměr kruhu,

který se z polovice vyrejsuje.

Přímka BK, která se v rohu B

na průměr kolmo sestrojí, jest K
stranicí čtverce BKHL, tak vel-*

kého jako daný trojúhelník ABC.

F /

55. Z lichoběžníka a z různoběžníka udělati čtverec stejné

velikosti. -

Vedou-li se body Ja H. (obr. 131), - Obraz 131. Obraz 132.

kterými se různoběžné strany lichobě

žníka ABCD půlí, kolmice na rovno

běžné strany jeho, povstane obdélník

KNML, tak velký jako daný lichoběžník.

Z obdélníka dá se pak dle 53. čtverec

udělati.

V různoběžníku (obr. 132) vyrejsuje se kterákoli úhlopříčna, na

př. CD a v konečných bodech jejích C a D sestrojí se na ni kolmice.

Vedou-li se ostatníma rohama E a F čáry rovnoběžné s úhlopříčnou

CD, až se s kolmicema sekou, povstane obdélník JKLM, dvojnásobné

velikosti daného různoběžníka. Spojí-li se střední body dvou proti

lehlých stran jako A a B, povstanou dva stejné obdélníky JMBA a ABLK,

z nichž se každý velikostí svou rovná danému různoběžníku. Dle 53

udělá se pak z obdélníka čtverec.
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56. Z obdélníka vůbec tedy i ze čtverce udělati jiný ob

délník stejné velikosti.

Určena-li jedna strana žáda- Obraz 133. Obraz 134,

ného obdélníka a, prodlouží se

dvě protilehlé strany daného čtverce

aneb obdélníka ABCD (obr. 133)

o délku její, udělá se t. BL=CK=a.

Není-li však žádná strana jeho ur

čena, prodlouží se tyto strany li

bovolně. Bod B spojí se s bodem

K a z A se vede rovnoběžná s přímkou B1K, až prodlouženou stranu

daného obdélníka BC v bodu N protíná. Povstalé BN jest pak druhou

stranou žádaného obdélníka, tak že ABCD=BLMN.

57. Z obdélníka vůbec strojiti dovolně skloněný rovno

běžník stejné velikosti a naopak,

Dovolná strana obdélníka AB (obr. 134) učiní se základnou,

a protilehlá strana jeho CD prodlouží se vedle potřeby v obou směrech.

Vedou-li se z konečných bodů základny A a B v jakémkoli směru

rovnoběžky, až protilehlou stranu sekou, povstane vždy rovnoběžník

velikosti daného, tak že všecky návodem tímto sestrojené rovnoběžníky

sobě vespolek rovny budou. Zde jest na př. BAEF=ABDK=ABCD.

Z toho zároveň vysvítá, jak se každý rovnoběžník v podobě své libo

volně měniti může, anižby se tím menším aneb věčším stal, a jak se

z každého rovnoběžníka obdélník stejné velikosti sestrojiti dá. Potřebí

jen, aby se rovnoběžky mezi dvěma ostatníma stranicema na základně

kolmo postavily.

58. Z obdélníka vůbec tedy i ze čtverce dělati lichoběžník

stejné velikosti.

Jedna aneb obě protilehlé strany daného obdélníka ABCD (obr. 135)

rozpůlí se body J a K. Půlicími body položí se příčky dovolným smě

-
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rem a prodlouží.. až druhé Obraz 135. Obraz 136. Obraz 137.

dvě protilehlé strany v E

a H, v F a G sekou. Po

vstalý tím lichoběžník EFGH

jest tak velký jako daný ob

délník ABCD. Udělá-li se

AE=BF a HD=GC, bude i

lichoběžník tento souměrný.

59. Ze čtyrúhelníka vůbec dělati trojúhelník stejné velikosti.

Jsou-li dvě strany čtyrúhelníka rovnoběžné, jako u lichoběžníka a

rovnoběžníka vůbec, rozpůlí se jedna z ostatních stran bodem J(obr. 136)

a z některého z protilehlých rohů na př. z A vede se bodem tímto

přímka, až prodlouženou protilehlou stranu v bodu H seče. Povstalý

trojúhelník ADH jest tak velký jako daný lichoběžník ABCD.

Aby se různoběžník ABCD (obr. 137) v trojúhelník proměnil, vy

rejsuje se kterákoli úhlopříčna jeho, na př. AC. Z některého z proti

lehlých rohů na př. z D vede se přímka rovnoběžná s úhlopříčnou a

jedna z ostatních stran, které k tomuto rohu nepřilehají, zde na př. BC

se prodlouží, až rovnoběžku v bodu H seče. Spojí-li se průsečník H

s bodem A, povstane trojúhelník ABH tak velký jako daný různo

běžník ABCD. -

60. Z trojúhelníka strojiti jiný trojúhelník aneb obdélník

stejné velikosti.

Rohem C trojúhelníka

ABC (obr. 138) vede se

rovnoběžná s protilehlou

stranou jeho AB. Spojí-li

se rozličné body této ro

vnoběžky jako D, E, F...

s konečnýma bodama zá

kladny A a B, povstanou trojúhelníky ABD, ABE, ABF... stejné ve

likosti s daným ABC. -

Obraz 140,Obraz 138. Obraz 139.

| - | 0 # J
…!"
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Má-li se v trojúhelníku ABC (obr. 139) strana AB o BD prodlou

žiti, má-li tedy AD místo AB jeho stranou býti, spojí se D s protilehlým

rohem C. Z bodu B vede se rovnoběžná s DC a průsečný bod E spojí

se s bodem D. Povstalý trojúhelník ADE má velikost daného ABC. –

Tímto dán spolu i návod, jakby se jedna strana trojúhelníka, zde na př.

CA o CE zkrátiti měla. Bod E spojí se s protilehlým rohem B, z C se

vede rovnoběžka a udělá příčka ED, čímž povstane trojúhelník stejné

velikosti ADE.

Aby se z trojúhelníka ABC (obr. 140) udělal rovnoběžník stejné

velikosti, vedou se z dvou rohů na př. z B a z C čáry rovnoběžné

s protilehlýma stranama jeho až se v J sekou. Povstalý rovnoběžník

CABJ jest dvakráte tak velký jako daný trojúhelník ABC. Rozpůlí-li

se body D a E dvě rovnoběžné strany jeho, bude rovnoběžník CADE

a také DEJB tak velký jako daný trojúhelník. – I středním bodem 0

výšky trojúhelníka CL mohla by se vésti čára rovnoběžná s AB, čímž

by také povstal rovnoběžník ABHK, který má velikost daného trojúhelníka.

61. Z mnohoúhelníka vůbec udělati obdélník stejné velikosti,

Dán-li na př. šestiúhelník

ABCDEF (obr. #n. udělá se Obraz 141. Obraz 142.

dovolná úhlopříčná BD a s ní E

rovnoběžná CH. Spojí-li se D -

s průsečným bodem H, objeví se

pětiúhelník AHDEF velikosti da

ného šestiúhelníka. Podobně se

stane z tohoto pětiúhelníka čtyr

úhelník, udělá-li se úhlopříčná EA a s ní rovnoběžná FG. Spojí-li se

opět roh E s průsečným bodem G, povstane čtyrúhelník GHDE tak

velký, jako daný šestiúhelník. Dle 55. dá se každý různoběžník pro

měniti do obdélníka a tento do čtverce. Dle 59. udělá se z různobě

žníka také trojúhelník,

62. Dvě sousední lomenou čarou omezené plochy omeziti

přímou čarou, anižby se tím velikost jejich změnila.

Je-li ABCD (obr. 142) tato lomená mez, promění se zprvu BC

 



69

a CD v přímou čáru. B se spojí s bodem D. a CF vede se s ní ro

vnoběžně. Příčka BF nahražuje meze BC a CD, anižby se které straně

plochy ujmulo. Aby se i tyto dvě meze jedinou nahradily, spojí se A

s bodem F a z B vede se BE rovnoběžně s AF. Příčka AE nahražuje

bez ujmy plochy mez AB a BF, omezuje tedy přímočárně obě sousední

plochy, anižby tím jedné přibylo na ujmu druhé.

63. Strojiti z dvou aneb z více podobných obrazců jeden

stejné podoby.

Má-li se z dvou čtverců, z dvou kruhů,

z dvou podobných troj- aneb vůbec mnoho

úhelníků jeden právě tak velký udělati, se

strojí se pravý úhel < BAC (obr. 143) a strany

čtverců aneb dvě stejnělehlé strany daných

mnohoúhelníků, oba poloměry aneb průměry

položí se z vrchole A co odvěsny na ramena

jeho AB a AC. Spojí-li se konečné body je

jich B a C, povstane pravoúhelný trojúhelník

ABC, jehož přepona BC stejnělehlou stranicí

žádaného obrazce jest, tedy i stranou čtverce a poloměrem aneb prů

měrem kruhu tak velkého, jako plocha obou daných dohromady. Vů

bec, jsouli obrazce, které se na stranách pravouhelného trojúhelníka

vyrejsují, sobě podobny, bude plocha obrazce na přeponě p vždy tak

velká jako obě plochy na odvěsnách m a n dohromady. – Má-li se

více podobných obrazců v jeden stejně velký proměniti, promění se

postupně vždy dva v jeden, až konečně všecky v jeden splynou.

Tímto návodem dá se podobným obrazcem také znázornit, oč jeden

daný obrazec věčší jest než druhý t. j. dá se vyrejsovat obrazec třetí

stejné podoby, který se velikostí svou rovná rozdílu dvou daných sobě

podobných obrazců. Strana věčšího obrazce aneb průměr věčšího

kruhu tvoří přeponu, strana menšího jest však jednou odvěsnou

pravidelného trojúhelníka. Druhá odvěsna ukazuje stranu aneb prů

měr žádaného obrazce. Tak jest obrazec p o m věčší než n, a o n

věčší než m, buď si to pak kruh, polokruh, čtverec aneb jakýkoli

podobný obrazec.
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64. Strojiti čtverec aneb jiný obrazec, kterýby k danému

v určitém poměru stál a jemu podoben byl.

Má-li se čtverec aneb jiný obrazec vyrejsovati,

kterýby k danému v určitém poměru stál, na př. #

jako 2 : 3, rozdělí se dovolná přímka BC (obr. 144) |

na tolik stejných dílů, kolik poměrná čísla tato je- |

dnotek dohromady obsahují, zde na 5. Přímka BC

učiní se průměrem kruhu, který se z polovice vy

rejsuje a v bodu D, který tak položen jest, že -

BD= 2 a CD= 3, sestrojí se kolmice, až kruh v bodu A protíná, čímž

trojúhelník ABC povstane. Strana daného obrazce AG položí se na AC

a z bodu G vede se GH rovnoběžně s CB, Useč AH jest pak stranicí

žádaného obrazce. |

65. Vyrejsovali polohu pole aneb jakékoli jiné plochy.

a. Má-li plocha podobu mno

hoúhelníka (obr. 8) s přímými

stranami, rozdělí se úhlopříčnými

na trojúhelníky, z nichž se jeden

po druhém vyrejsuje. Položí-li se

všecky trojúhelníky pořadem vedle

sebe, objeví se celý obrazec. –

Je-li to na př. čtyrúhelník ABCD

(obr. 145) jako bývají světnice,

zahrady a pole naše, odměří se

všecky 4 strany i úhlopříčná jeho AC.

Obraz 145, Obraz 146.

TUTTI ::I: St

AACD a na AC se pak položí AABC. Povstalý obraz ABCD ukazuje

plochu v zmenšené míře.

b. Na stolek, buď si jakýkoli, připíchne, přilepí aneb i jinak se

upevní papír. Stolek tento postaví se pak někde uprostřed pole aneb

louky, která se vyrejsovati má. Z bodu 0 (obr. 146), kterým se místo

toto na papíru vyznačí, vedou se přímky směrem všech rohů pole, co

možná určitě. Vzdálenost tohoto stanoviště od všech rohů se odměří
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podle měřídka z bodu 0 na tyto přímky přenese. Jeli 0A, 0B, 0C,

)D... tato vzdálenost v zmenšené míře, spojí se konečné body a po

stalý obrazec ABCDEF ukazuje zmíněnou plochu. Kdyby plocha tato

nepravidelně omezená byla, jako obr. 17. ukazuje, musila by se celá na

příhodné kusy rozděliti a jeden po druhém v zmenšené míře vyrejsovati.

Pohodlněji to jde měřickým stolkem, kde se jen jedna přímka totiž

zdálenost dvou rozličných stanovišť stolku měřiti musí. Z těchto sta

novišť vedou se na stolku směrem všech rohů dané plochy čáry, které

se sekou. Povstalé průsečné body vždy dvou k témuž rohu vedoucích

čar vyznačují polohu rohů na papíře, které jen přímkami spojiti třeba,

aby se výkres celé plochy objevil.

66. Stanoviti vzdálenost dvou přístupných předmětů, která

se přímo měřiti nedá.

A. Je-li s jednoho předmětu čili bodu k druhému viděti,

a. vytkne se z kteréhokoli na př. Obraz 147. Obraz 148. Obraz 149.

z A (obr. 147) k druhému B vedle po-
třeby přímá čára a sestrojí na ni v ko- · K-_^><

nečných bodech jejích A a B kolmice -

AC a BD stejné velikosti, udělá se t.

AC= BD. Přímka CD, která konečné

body kolmic spojuje, vyznačuje tuto

vzdálenost, jelikož CD=AB a vzdále- -

nost předmětu A od B dá se pak na CD odměřiti.

b., V bodu B (obr. 148) sestrojí se na vytknutou přímku AB kol

mice By a vyhledá v ní takový bod C, aby přímka AC tvořila s kol

micí úhel 45°. Udělá-li se <LC=45°, bude kolmice CB tak velká

jako AB, tak že se vzdálenost A od B na kolmici BC změřiti může.

c. Udělá-li se v konečném bodu B (obr. 149) vytknuté přímky AB

úhel 60° čili vede-li se k přímce BA z bodu B v úhlu 60° čára Ba a

sestrojí na ni z druhého předmětu kolmice AC, bude BC polovinu vzdá

lenosti A od B obnášeti, a AB=2.BC.
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d. V čáře AB (obr. 150), kterou

vzdálenost předmětů vyznačená, zvolí

se nějaký bod C a sestrojí z něho

oblouk dovolným poloměrem b. Na

tento oblouk položí se dvakráte polo

měr jeho b a konečným bodem D pro

vede se z C přímka ne příliš krátká

CE. Z bodu E sestrojí se opět oblouk

dovolným poloměrem a z průsečného

bodu G položí se na něj poloměr jeho a. Tím se naskytne průsečný

bod H, kterým se z E přímka vede velikosti EC, uděláť se tedy

EJ=EC. Utvoří-li se z J opět oblouk a položí na něj z průsečného

bodu L dvakráte dovolný poloměr jeho c, obdrží se bod K, kterým se

z J přímá čára vede. K a B padne pak do jedné přímé čáry; nestane-li

se to, může se chyba dohlédnutím z bodu A napraviti. Vzdálenost J od

C jest pak taková jako E od C aneb od J, tak že se vzdálenost A od B

t. AB ustanoviti dá, jelikož AC+ CE+JB=AB.

e. Z jednoho předmětu A (obr. 151) vy- Obraz 151. Obraz 152

tkne se k druhému B přímka a v konečném ###

bodu jejím B sestrojí se na ní kolmice BC tak º

velká, aby se přímka AC měřiti dala. Pak bude

AB*=AC*– CB* a AB=|/AC*– CB*.

Také se může z dovolného bodu D rovno

běžně s BA vésti přímka DE, která jest vždy ·

tolikráte menší než vzdálenost A od B, kolikráte |

CB

CD menší jest než CB. Budeť totiž AB: a= CB: CD a AB= CD *

f. Z jednoho předmětu A (obr. 152) vede se dovolná přímka At

a z druhého B sestrojí se na ni kolmice BC. Budeť pak AB*=AC*+ BC:

a AB=[/AC*+BC°.

B. Není-li z jednoho předmětu na druhý viděti,

a. vyhledá se takové místo C (obr. 153), aby z něho do A i do

B viděti bylo a přímky CA a CB se měřiti daly. Přímka AC a BC
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prodlouží se o svou délku, udělá se t. CF=CA

a CD=CB. Spojí-li se konečné body D a F,

bude přímka DF tak velká jako AB. Není-li tu

však příhodné prostranosti, udělá se prodloužení CN ###__#*
menší než CA, a právě v tom poměru udělá se i E|_|| ||||||# /–

CM menší než CB, tak aby bylo AC: CN=BC: CM.

Přímka MN jest pak v témž poměru t. j. tolikráte

menší než AB, kolikráte se CN menší udělalo než

CA. Tato poměrná vzdálenost dá se i v samém

trojúhelníku ABC sestrojiti, udělá-li se na př. CJ P –>F

třikráte menší než CA, je-li t. CJ= '/, CA a také CK= '/, CB, bude i

JK třikráte menší než AB, tedy AB= 3. JK Že se návodu tohoto i

tenkráte užíti dá, když z jednoho předmětu na druhý viděti jest, rozumí

se samo sebou.

Obraz 153.

b. Vyhledá se takové místo D (obr. 154),aby z něho na A i na B viděti # DA 0hra:- Obraz 155,

a DB se změří a mimo to vytkne se v jedné -

z těchto přímek dovolný bod C a povstalé

DC a CA se také odměří. Trojúhelník ACD

jest určen, poněvadž se všecky strany jeho

odměřily, a dá se v zmenšené míře co A'C'D' N/T) |

(obr. 155) vyrejsovati. Prodlouží-li se D'C' #

a udělá-li se prodloužení C'B' v též míře menší než CB, v jaké se

ostatní strany menší byly udělaly, bude A'B' v též zmenšené míře před

stavovati pravou vzdálenost předmětu A od B. – I tenkráte, když z

jednoho předmětu na druhý viděti jest, dá se tohoto návodu použiti.

A →

67. Stanoviti vzdálenost dvou předmětů, z nichž jen jeden

přístupný jest.

A. Je-li z jednoho předmětu k druhému viděti,

a. vyhledá se takové místo C (obr. 156), aby z něho na oba

předměty A i B viděti bylo, a aby se přímka CA měřiti dala. Z do

volného bodu A udělá se A'B' rovnoběžně s AB; přímka A'B' značí

pak vzdálenost tuto v zmenšené míře; jestiť totiž AB tolikráte věčší než
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A'B', kolikráte CA věčší jest než CA'. Obraz 156, Obraz 157.

Odměří-li se A'B' snadno se vypočte

vzdálenost předmětu A od B; budeť

AB: A'B = AC: A'C. Místo A' mohl

by se dovolný bod i v prodloužení

přímky AC na př. E zvoliti a ED

rovnoběžně udělati s AB. Přímka

DE byla by pak tolikráte menší než

AB, kolikráte CE menší jest než CA; totiž AB: DE=CA: CE.

b. Na přímku AB (obr. 157) udělá se v bodu A kolmice AE.

Dovolným bodem jejím C prodlouží se přímka BC, až v bodu D kol

mici, která se v E na AE sestrojila, seče. DE značí pak v zmenšené

míře vzdálenost A od B, a sice jest DE tolikráte menší než AB, ko

likráte EC menší jest než AC. I v jiném bodu A dala by se kolmice

A'B' sestrojiti, která by jako svrchu v zmenšené míře vzdálenost A od B

vyznačovala, t. tolikráte menší, kolikráte CA' menší jest než CA, jelikož

AB: A'B'=AC:A'C.

c. Z předmětu A (obr. 158) vytkne se Obraz 158. Obraz 159

pokud to možná k druhému B přímka AB.

Mimo to vede se odtud dovolně čára AA' a

rozpůlí bodem E. Jiná čára se provede z

bodu F, v přímce AB libovolně zvoleného,

bodem E a udělá EF = EF. Nyní se vytkne

přímka BE a prodlouží, až se s přímkou A'F',

vedle potřeby prodlouženou v bodu B stýká.

Vzdálenost A od B jest pak právě tak velká

jako A“ od B', tedy AB=A'B' a AB se odměří na přímce A'B'.

X *B

d. Z přístupného předmětu B (obr. 159) vytkne se k druhému

A přímka a sestrojí na ní v B kolmice BC dovolné výšky. Z koneč

ného bodu jejího C vytkne se k předmětu A přímka CA a sestrojí

na ní v bodu C kolmice, která v D prodlouženou AB seče. Pak jest
2

: BC= BC : --*AB BD a AB BD

B. Není-li od jednoho předmětu k druhému viděti,

a. vytkne se na příhodném místě taková přímka CD (obr. 160),

 

  



aby z obou konečných bodů jejích C a D na ne- Obraz 160.

přístupný předmět B viděti bylo a aby se vzdá

lenost jednoho bodu C od přístupného předmětu

A měřiti dala. Bod G zvolí se libovolně a GFB##

udělá se rovnoběžně s DB. Přímky. CG a CD \

ležitě se odměří, aby se vědělo, kolikátou částí

CG přímky CD jest. Bodem E učiní se

Kč CE tolikátou částí přímky CA, kolikátou částí

přímky CD jest, aby totiž CE: CA = CG: CD

bylo. Přímka EF jest pak právě tolikátá část -

vzdálenosti předmětu A od B, čili tolikráte menší než AB, kolikráte

CG menší jest než CD aneb CE menší než CA. Jestiť AB: EF=CA: CE=

CD : CG.

b. Vyhledá se takové místo C • Obraz 162.
(obr. 161), aby z něho na oba před- Obraz 161. - - -

měty A a B viděti bylo a vzdálenost

jeho od jednoho na př. CA se změ

řiti dala. V přímce CA vezme se do

volný bod D a v přímce CB bod F,

a z bodů těchto vytknou se přímky |

DB a FA, které se v bodu E sekou. V

Změří-li se všecky strany trojúhelníka ACF jakož i úseče CD a FE,

dají se v zmenšené míře co A'C'F, FE a CD (obr. 162), vyrejsovati.

Prodlouží-li se C'F' a D'E' až se sekou, spojí se průsečný bod jejich

B' s A' a přímka A'B', ukazuje žádanou vzdálenost v zmenšené míře.

Budeť A'B' tolikráte ménší než AB, kolikráte se přímky trojúhelníka

zmenšeného A'C'F' menší udělaly než jsou ony v skutečnosti. Je-li

vůbec CA=n. C'A', CF=n. C'F' a t. d. bude také AB=n. A'B'.

68. Stanoviti vzdálenost dvou nepřístupných předmětů.

A. Dá-li se od jednoho k druhému přímka vytknouti.

a. Na prodlouženou vzdálenost předmětů BA (obr. 163) sestrojí

se v dovolném bodu C kolmice a zvolí ve směru jejím takový bod D,

aby z něho na oba předměty A i B viděti bylo. Přímky DA a DB
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dle potřeby se vytknou a v dovolném bodu C se- Obraz 163.

strojí se na kolmici CD opět čára kolmá, která B -

přímku DA v A a přímku DB v B seče. Povstalé

A"B" ukazuje vzdálenost předmětů v zmenšené míře;

A'B' jest totiž tolikráte menší než AB, kolikráte

C' menší jest než CD. Je-li tedy CD = n, CD,

bude i AB= n. A'B' čili AB: A'B'=DC: DC.

b. Dá-li se v přímce obou předmětů AB (obr.

í64) nějaký bod C vytknouti, položí se přímka DE

v úhlu 60° na AB a Obraz 164.

z předmětů A a B se- -

strojí se na ni kolmice

AE a BD. Povstalá úseč

DE obnáší pak polovinu

vzdálenosti A od B; je

stiť AB =2 . DE.

B. Nedá-li se od jednoho předmětu k druhému přímka vytknouti,

a. vyhledá se takové místo C (obr. 165), z kterého by oba před

měty A i B viděti bylo, a přímky CA a CB se pokud možná vytknou.

Z bodu C vedou se k oběma stranám dovolné přímky CD a CE, a od

předmětu A a B vedou se k nim čáry kolmé AD a BE. Na přímku

CE sestrojí se v dovolném bodu F kolmice FK. Aby se vědělo, ko

likráte úseč CF v přímce CE obsažena, čili kolikráte CE věčší jest než

CF, odměří se CFi CE. I v přímce CD zvolí se bod G tak, aby C6

právě tolikráte v přímce CD obsaženo bylo, jako jest CF v CE, aby

tedy CG : CD=CF: CE bylo, a také v tomto bodu sestrojí se na CD

kolmice GH. Spojí-li se průsečné body H a K, bude HK v zmenšené

míře vyznačovati vzdálenost předmětu A od B a sice v témž poměru,

v jakém CF menší jest než CE. Je-li tedy na př. CE= n. ČF, bude

i AB= n. HK.

b. Vyhledá se takové místo C (obr. 166), z kterého oba nepří

stupné předměty A i B dobře viděti jest. Z bodu C udělá se přímka

CC: dovolné délky a možně kolmo na přímku AB. Za střední bod její

D prodlouží se vedle potřeby přímka AD a BD. Jiná čára se vede z A

bodem C libovolně do E a z B bodem C libovolně do F. Z těchto
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-

bodů provede se bodem D přímka FF a EE' tak Obraz 166,

aby FD= FD a ED=ED bylo. Z E a z F' vede

se přímka bodem C', až se s prodlouženou 4D a BD

v bodech A a B stýká. Vzdálenost A' od B jest

tak velká jako A od B, tedy A'B'= AB a vzdále

nost předmětu A od B dá se na A'B' odměřiti.

c. Vyhledá se taková přímka, aby z konečných

bodů jejích C a D (obr. 167) oba předměty A i B

viděti bylo. Přímky CA a DB se vytknou, aby se

průsečný bod jejich E objevil, kterým se dovolná

příčka FG provede. Přímka CD a strany troj- /

úhelníků CEG a DEF se odměří a v zmenšené až

míře (obr. 168) vyrejsují. Prodlouží-li se D'E' a

C'G', pak C'E' a D'F' až se sekou, Obraz 167. Obraz 168,

ukazuje vzdálenost průsečných bodů ; _

jejich A'B' vzdálenost předmětu A od

B v zmíněné již zmenšené míře. Budeť !

totiž A'B' tolikráte menší než AB, ko

likráte se C'D' menší udělalo než CD;

jestiť AB: A'B'=CD: CD.

69. Stanoviti výšku předmětů rozličných.

a. Je-li AB (obr. 169) daný před- Obraz 169,

mět a O oko naše, postaví se lať EF

tak mezi ně, aby zřecí paprsek oka OA

konečným bodem latě F procházel. Má-li

lať směr svisný, bude předmět AB to

likráte vyšší než lať EF, kolikráte vzdá

lenost jeho od oka našeho OB věčší jest

než vzdálenost latě OE; jestiť BA: EF=

OB: 0E a z toho BA–#er – Ná

vod tento má vždy svou platnost, ať při

tom půda vodorovná aneb svah její v ja

kémkoli směru.
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b. Předmět se nemusí Obraz 170.

leže pozorovati, jak toho A g

svrchu potřebí; můžemeť i

stoje okem 0 (obr. 170) pří

mo k základu jeho C pohlí

žeti, musíme však onu část

latě DF odměřiti, která mezi

zřecíma paprskama OA a OC #$

se nachází. Kolikráte, vzdá- #$

lenost předmětu od oka CL Tr*<#*#* č"

věčší jest než vzdálenost latě #_#= *-_====

GL, tolikráte bude předmět CA delší než FD; jestiť CA : FD=CL: GL

CL

z čehož cA=of FD následuje.

Také bychom si v mysli své půdu do rovně oka našeho OEB pře

nesti mohli; byloť by pak CB= GE=L0, a výška předmětu nad okem

našim BA opět tolikráte věčší než výška latě nad okem našim ED, ko

likráte vzdálenost předmětu od oka našeho CL věčší jest než vzdálenost

latě GL; vůbec zase BA : ED= CL: GL a výška předmětů celistvá

CA CL ED+ CB

= CL + UB.

c. Sblíženě se dá výška takových Obraz 171.

předmětů ustanoviti také stínem. Je-li

BC (obr. 171) délka stínu na rovině aneb

na půdě jakéhokoli svahu a ED délka

stínu dovolné latě EF, bude výška BA

právě tolikráte věčší než upotřebená lať

EF, kolikráte stín předmětu delší jest

než stín latě; tedy vůbec AB: EF=

C

BC: ED, z čehož AB=E5EF

d. Tímto návodem dá se také ur

čiti výška předmětů, ku kterým přístupu

není, jsou-li na př. stavení, křoví, voda, pahrbky a j. v cestě, aneb

neníli přístupu k dolejšímu bodu čáry svisné, která jejich výšku značí,

jako při kopcích a skalách (obr. 172). Potřebí jen, aby se tu svrchu

 

 

 

 

 



uvedená úloha na dvou rozličných Obraz 172.

místech předsevzala, na př. aby

chom z prvu z E a pak z Hokem

přes lať na vrchol předmětu pohlí

želi. Pro krátkost vyznačíme výšku 2, >–

předmětu písmenem V. výšku latí # - ·

písmeny v a v', vzdálenost oka od " />Š -

latě písmeny d a d' a jednoho sta- #

noviska od druhého písmenem a: *

budeť tedy AB= V, FD=v, JC= v',

- *#-#:=====>

DE=d, CH=d' a EH=a.

- BE

Kdyby bod B přístupný byl, měli bychom z prvu V=-T v a pak

V=** -

má. Vyloučíli se z těchto dvou výrazů BE, obdržíme výšku V, vyzna
(u p p“

77;- dF

v", čímž výška ustanovena není, jelikož BE veličina nezná

čenou vesměs veličinami známými t. V Kdyby se též latě

@ 0

d“ – d
užilo, bylo by v = v' a V=

Co řádný návod k měřictví ve spojení s rejsováním poroučí se

všem začátečníkům obratně provedený spis, „měřictví a rejsování“ od

Františka Sandy, vyšlý v Praze 1859 nákladem J. L. Kobra.

 

 

 



B. Rozhodnuté počtem.

1. Jak dlouhý bude oblouk kruhový, 9 stupňů velký, obná

ší-li poloměr kruhu 1“ – ?.

Na stránce 13 IV. nalezá se již vypočtěná délka pro

9° = 0.15707963 = 1" 10%“.

Kdyby oblouk tento 9° 8' 7" velký byl, přidala by se k tomu ještě

délka, která se tamže pro 8. a pro 7“ vykazuje, t._000232711 pro 8

a 000003394" pro 7“. Bylť by pak celý oblouk 0 15944068 = 1" 11"

dlouhý, ×

Jak patrno, obsahují tabulky výpočet ve velké určitosti až na takové

dílky, na které se v skutečnosti ohled bráti nedá. To však věci nijak

nevadí, poněvadž si každý pro svou úlohu tolik zvolí, co se mu zapotřebí

býti vidí. Tak by jednomu dostačovala v tomto případu délka oblouku

02', jiný by potřeboval 0:16 a opět jiný 0-159 a t. d.

2. Jak dlouhý bude kruhový oblouk 284 stupně velký

obnáší-li poloměr jeho 1"–?

Na stránce 13 IV. nalezá se vypočtěná délka oblouku

2° = 0.03490659“, z čehož oblouk 200° = 3.490659",

8° = 0:13962634“ a odtud oblouk 80° = 1396263",

k tomu ještě oblouk 49 = 0.069813"

a součet těchto tří dá oblouk 284° = 4'956735"

čili sblíženě 5“ dlouhý,

Kdyby poloměr 8“ obnášel, stala by se také délka tato 8kráte věčší;

bylť by pak oblouk 8.4956735“ = 3965388" čili sblíženě 39" 8"

dlouhý. – Je-li o délka oblouku měřená poloměrem, t. j. tenkráte,

když polomě: = 1, bude vůbec prostá délka oblouku, je-li r poloměr

jeho, b = roz.
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3. Ustanoví se délka oblouku kruhového 25° 46' 59" vel

kého, obnáší-li poloměr jeho 1'.

Na str. 13 IV: nalezáme délku pro

oblouk 2° = 0.03490659', tedy oblouk 20° = 0.3490659

tamže jest délka oblouku 59 = 0:0872664"

oblouk 4' = 0.00116355, a oblouk 40" = 0-0116355"

k tomu oblouk 6* = 0.0017453*

oblouk 5“ = 0.00002424', tedy oblouk 50' = 0.0002424!

a konečně ještě oblouk 9“ = 0-0000436*

Ouhrnkem obdržíme oblouk 25° 46' 59" = 0.4499991*

čili sblíženě 20 * 5.4" dlouhý.

Kdyby poloměr na př. 6 obnášel, byl by oblouk 6kráte delší, totiž

6. 04499991' = 26999946" čili sblíženě 27" = 2 84“ dlouhý.

*

4. Jak velký musí býti oblouk kruhu, jehož poloměr 1"

obnáší, aby 0-4712389" dlouhý byl – ?

Délka 0-471* . . . náleží dle str. 13 IV. oblouku věčšímu než 20"

a menšímu než 30°, poněvadž mezi desateronásobným obloukem

2° = 0.0349 . . . a desateronásobným obloukem 3" = 0.0523 . . . se

nalezá. Odejme-li se délka oblouku 20" od dané délky, zbude

04712389 – 0:3490659= 0.122173', což oblouku 7" náleží. Jestiť tedy

0-4712389' délkou oblouku 27°; totiž 0:4712.. = arc 27". -

Kdyby oblouk 21223204 dlouhý byl a poloměr kruhu 4' obnášel,

udělala by se délka oblouku napřed 4kráte menší, tedy 2-1223204:4=

05305801', což by délkou jeho bylo, kdyby poloměr jen 1" obnášel.

Dle str. 13 IV. jest patrno, že oblouk tento věčší jest než 30", a sice

o 0.5305801 – 05235988= '0069813', což oblouku věčšímu než 20"

náleží. Převýšujeť jej o 00069813 – 00058178=0.0011635', což délka

oblouku 4' jest. Následovně jest to oblouk 30° 24. – Vůbec bude

b

({ -- -->

?"
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5. Obnáší-li poloměr kruhu 2', jak velký oblouk musí se

vzíti, aby 4" dlouhý byl – ?

Oblouk tento má být dvakráte tak dlouhý jako poloměr, a dle str.

13 VI. obnáší velikost jeho 114°35'29.6“. Jestiť arc 114°35'29'6"=2 r.

Kdyby oblouk tento 6%" dlouhý býti, tedy poloměr dvou palců tři

kráte a čtvrtinu jeho obnášeti měl, t. 3:25 r = 3 r + 2 r + '05 r, byl

by i oblouk tolikráte větší. Dle též str. bylo by 171° 53' 14:4“ pro 3 r.

11° 27' 33" pro 2r a 2° 51' 53'2" pro 05r; dohromady tedy 185°

52 406“, což jest velikostí. žádaného oblouku. –

Vůbec bude arc #180°–nr.

6. Jak velký bude musit býti poloměr, aby oblouk 70 stupňů

5" dlouhý byl – ?

Obnáší-li poloměr 1“, jest dle str. 13 IV. délka oblouku 70°=

12217305', a kolikráte tato , délka v 5 obsažena, tolikráte jednu stopu

bude obsahovati poloměr, tedy 5 : 1-2217305'=4092krát; budeť násle

domů 4092 × 1'=4092" čili sblíženě 41' dlouhý. – Vůbec jest

?" -- --

CZ

7. Jaký poloměr náleží kruhovému oblouku na př. klenbo

vému, obnáší-li jeho jasnost 10" a výška 3' – ?

Dle I. 19 na stránce 3. bude poloměr jeho

"+%.3–? + ? –5% vak
r=55+%.3'=3T +3–5% velký,

Oč průměr oblouku ADB (obr. 58) věčší jest než výška jeho CD,
2

vypočte se dle ? je-li a=AB světlost a h=CD výška oblouku. Bu
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• v 102 100 •

deť v hořejším příkladě průměr o A.3 = Ig=8% věčší než výška

jeho 3'; dá-li se k tomu tedy výška tato, bude průměr celkem 11 /,“

velký.

8. Jak velký bude obvod hruhu, obnáší-li průměr

jeho 6 – ?

Dle V. na str. 13 bude obvod tento zr. 6'= 18-84955“ . . velký.

Kdyby průměr 28“ obnášel, vzal by se obvod napřed pro průměr

20" t. zr.20"=6283185".. a k tomu obvod pro 8" t. zv.8"=25-13274".;

obnášelť by tedy tolik co oba dohromady, a sice zr. 28"=8796459“.. =

7* 4*.

Byl-li by průměr kruhu na př. 3" 8" velký, vyhledal by se obvod

pro každé zvlášť a sečetl aneb což jednodušší, vyhledal by se ob

vod pro 44“, jelikož 3" 8"= 44“. Obvod tento by tedy obnášel

1256637+125664=13823"= 11" 6%“. – Dán-li poloměr, vezme se

dvakráte, aby se délka průměru seznala. Vůbec jest 0 =z d= 27 r.

9. Kdybychom na kole, jehož průměr 18" obnáší, 50 zubů

míti chtěli, jak tlusté musily by býti – ?

Pro 10" byl by obvod 314159" a pro 8" by obnášel 25:1327“.

Dle toho by byl věnec kola 56-549“ velký a padesátý díl jeho by ná

ležel jednomu zubu, totiž 56549:50= 1'13". Z toho připadne ma

lounko méně než polovice na tlouštku zubu, kdežto druhá věčší polo

vice mezizubím jest. Udělá-li se jak obyčejně mezizubí o 0-1 tlouštky

zubu věčší než tlouštka tato, musí zubu náležitý oblouk 2 a '/, o tloušťky

jeho obsahovati; budeť tedy 1:13“: 21 =0'54"=6'/,“ tlouštka zubu.

10. Má-li kolo 20“ v průměru, kolik zubů přijde na ně,

žádá-li každý zub oblouk 1'/,“ dlouhý – ?

Průměru 20“ náloží obvod zr. 20“=62.831" . . dlouhý. Kolikráte

6*
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obvod kruhu délku oblouku, kterého pro každý zub potřebí, v sobě

obsahuje, tolik zubů bude pak kolo míti. Z toho se ukáže potřeba

62-831": 15“ = 42 zubů, -

11. Kolik korečků bude míti kolo na vrchní vodu čili ko

rečník, je-li průměr jeho 15', a má-li jak obyčejně jedno

korečko do druhého 1" vzdáleno býti – ?

Průměru 15 náleží dle str. 13 obvod 47124 čili sblíženě 48 velký,

z čehož vysvítá , že by i kolo 48 korečků dostati musilo.

12. Má-li kolo u vozu 3' v průměru, kolikráte se musí

otočiti, aby míli cesty uběhlo – ?

Obvod kola bude zr.3'=94247: velký a míle obnáší 4000°=24000.

Otočíť se kolo tolikráte, kolikráte obvod jeho v míli obsažen ; tedy

24000“: 9-4247 = 2440-4krát.

13. Kolikráte musí se rumpál, jehož hřídel 10" v průměru

má, otočiti, aby se jím okov vody ze studny 6" hluboké na

horu vytáhnul – ?

Při každém otočení postoupí okov s provazem o tolik do výše, co

se ho na hřídel natočí, tedy o jeden obvod jeho, který z. 10"=31-4159"..

obnáší. Kolikráte obvod hřídele v hloubce studny obsažen, tolikráte se

musí otočiti. Jelikož 6°=36'=432“, otočí se 432 : 314= 137 čilisblíženě 14krát. •

14. Jaký průměr musí kolo míti, aby obvod jeho 8 obnášel–?

Dle V. str. 13 bude průměr tento 8': zt=2546'=2'6"6%“ velký.

Pro obvod 80 bylť by průměr 10kráte věčší t. 25'46' . . .

/
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Kdyby obvod tento 26' obnášel, vzal by se napřed průměr pro

obvod 20 stop, totiž 6-3662' . . a k němu přidal průměr pro obvod 6'

t. 19099 .. tak že by pak celý 82761" = 8' 3" 3°/,“ velký byl.

Je-li obvod 18 6“ čili 222“ dlouhý, vyhledal by se průměr pro

222" který by 70664“= 5' 10" 8" obnášel; nebo obvod 200“ žádá

průměr 63662" .., obvod 20“ žádá průměr 6366“ . . a obvod 2“ pak

průměr 0636“ . . velký. Součet těchto tří, průměrů dá svrchu uvedený

průměr daného obvodu.

15. Jaký průměr bude míti hřídel rumpálu, aby se jím

vždy po patnácterém otočení ze studny aneb ze šachty 5°

hluboké okov vody aneb kbelík s uhlím vyvažoval – ?

Jelikož hloubka 5"= 30 obnáší, přijdou na jedno otočení tedy i na

obvod hřídele 2', který dle V str. 13 průměr 06366!..=76393".. = 7"

7°/,“ vyžaduje.

16. Jaký průměr musí kolo u vozu míti, aby se na míli

cesty 3000krát otáčelo – ? -

Míle cesty má obnášeti podle toho 3000 obvodů kola. Rozdělíme-li

délku její 24000' na 3000 stejných dílů, bude takový dílec ukazovati,

jaký obvod by kolo míti mělo; budeť tedy 24000: 3000 = 8 obvod a

dle V. str. 13 byl by 8': z=2546' . . = 2' 6" 6%" průměr kola.

17. Kdyby zub kola oblouk z délí jednoho palce žádal, jak

velký průměr musiloby kolo míti, aby se 65 zuby opatřiti

mohlo – ?

Obvod kola musil by tolik palců co zubů míti, tedy 65". Dle V.

tr. 13 náleží obvodu 60° průměr 19098" a obvodu 5“průměr 15915"

velký. Žádané kolo musilo by tedy průměr 20.69" = 20" 8/," velký
míti.
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18. Jak velký jest středový úhel v pravidelném mnoho

úhelníku – ?

Jelikož v pravidelném mnohoúhelníku (obr. 118) všecky středové

úhly a sobě rovny jsou, obnášíť každý tolikátý díl 360 stupňů, kolik

stran mnohoúhelník má. V osmiúhelníku na př. 360°: 8 = 45°, v desíti

úhelníku 360°: 10=36" a t. d., vůbec má-li mnohoúhelník n stran,

bude středový úhel jeho (360°: n) stupňů obnášeti.

19. Jak velký bude úhel obvodový v pravidelném mnoho

- úhelníku – ?

V trojúhelníku 0BC (obr. 118) tvoří úhel středový a s dvěma po

lovinama úhlů obvodových, s / < B a s / < C, tedy s celým úhlem

obvodovým 180°. Uhel obvodový doplňuje následovně úhel středový

na 180°, čili úhel obvodový obnáší tolik, čeho se středovému na 180°

nedostává. Budeť tedy úhel obvodový v osmiúhelníku 180°–45°=135°

a v desítiúhelníku 180°–36"=144". – Vůbec obnáší úhel obvodový
0 -

v pravidelném mnohoúhelníku (180° – ) stupňů.
73

20. Ustanoviti, kolikráte úhel obvodový věčší jest než úhel

- středový – ?

Porovnáme-li úhel obvodový s úhlem středovým v pravidelném

mnohoúhelníku, shledáme, že polovina stran mnohoúhelníka zmenšená

o jedničku ukazuje, kolikráte úhel obvodový věčší jest než úhel středo

vý. V pravidelném osmiúhelníku tedy 4– 1 = 3krát, jelikož 135°: 45°=

- 3krát; v desítiúhelníku 5 – 1 = 4krát a t. d. – Vůbec (#–1) krát,

360) : 360_n
ielikož --

jeliko (180 % ?! 2 1.
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2f. Stanoviti velikost úhlu vůbec.

Obraz 173. Obraz 174.

a. V jednom rameně na

př. v a (obr. 173) vezme se

dovolný bod A a udělá z něho

kolmice na druhé rameno b.

Kolmá A B a vzdálenost A od

vrchole úhlu t. AC se odměří.

Císlo, které obdržíme, dělíme-li

kolmici AB ramenem AC, nazývá se sinusem úhlu, který proti kolmici

leží. Na str. 27 nalezne se pak v rubrice, nadepsané sinus, buď toto

číslo aneb nějaké mu nejbližší a vedle počet stupňů, které úhel o ob

sahuje. Je-li na př. AB=5“ a AC= 10", bude sinus--#-#

05, což úhlu 30° náleží. Kdyby AB=7" a AC=9" bylo, obnášel by
7

sinus a =5=0777, k čemuž úhel 51" náleží. – Mnohdy jest takový

trojúhelník již dán na př. na trojhranech k rejsování, na krovech a j.

b. Má-li se svah cest, kopců, polí a j. úhlem ustanoviti, kde se

taková přímka AB (obr. 174) na čáru vodorovnou BC kolmo vésti nedá,

postaví se jedna lať, nejlépe palcovaná sáhovka n na silnici ve směru

svisném a druhá EF pomocí uhelnice U vodorovně, tak aby se jedním

koncem o zem, druhým o lať opírala. Číslo, které obdržíme, dělíme-li

DF délkou zajaté půdy ED, jest opět sinus úhlu, který svah ukazuje a

na str. 27 při dotýčném čísle se nalezá.

Pomocí stojaté aneb visací uhelnice Obr. 175. Obr. 176. Obr. 177.

s úhloměrem dá se svah úhlem bezpro- A #

středně ustanoviti. Směrem, kterým svah

určen býti má, urovnáme půdu aneb ra

ději položíme lať a na ni postavíme u
helnici (obr. 175); jindy zase natáhneme •

šňůru aneb držíme bidélko tímto směrem, a zavěsíme úhelnici (obr. 177)

na ně. Závaží se šňůrkou ukazuje pak na úhloměru svahu náležitý

počet stupňů.

Obyčejně se však ustanovuje svah výškou, o kterou plocha při určité

délce, pravidelně při každém sáhu vystupuje aneb padá, což jednostejné
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22. Dělati úhel určité velikosti.

Na jedno rameno úhlu sestrojí se v dovolném bodu B (obr. 173)

kolmice a prodlouží, až druhé rameno seče. Dělí-li se povstalá kolmice

c= BA přímkou b= BC, obdrží se číslo, které se tangentou nazývá a

na str. 27 s úhlem v souvislosti nalezá. Postaví-li se tedy na sebe dvě

kolmice náležité velikosti a spojí-li se konečné body jejich A a C, ob

drží se žádaný úhel. Aby se velikost těchto kolmic ustanovila, rozvede

se číslo, které na str. 27 tangentě určitého úhlu náleží v obecný zlomek.

Počítatel jeho značí pak délku kolmice ležící proti žádaněmu úhlu. Má-li

se na př. udělati úhel 37" velký, vyhledá se;" tangenty 37°, která

75
- * * * • , kratšeji

0-7536 obnáší. v obecném zlomku jest to 10000 raiseji 1000 aneb

75 3

sblíženě 100 čili T Udělá-li se c buď 7536" a b pak 10000“, aneb

vezme-li se 754" pro c a 1000" pro b, 75“ pro c a 100“ pro b aneb i

3“ pro c a 4“ pro b, postaví-li se přímky tyto v konečných bodech na

sebe kolmo a spojí-li se druhé dva konečné body jejich A a C vespo

lek, bude úhel ležící proti straně 3" dlouhé 37" obnášeti. Právě tak

dalo by se i sinusu a j. zde použiti, ač jest práce tangentou snadnější

Na přímku vodorovnou dal by se úhel co svah uhelnicí s úhlomě

rem rychleji udělati. Postavilať by se napřed pomocí uhelnice jedna lať

vodorovně a druhá k ní podle úhloměru v takovém směru, jak to úloha

žádá. Taktéž by se i bidélko aneb provaz podle zavěšeného úhloměru

k čáře vodorovné dle potřeby nahnul, aby se žádaný úhel vyznačil

Není-li potřebí, aby se úhel sestrojil k čáře vodorovné, dostačí k tomu

i obecný úhloměr (obr. 176), který se středem svým 0 tam přikládá,

kde vrchol úhlu býti má. Poloměr 0A aneb 0C bude pak tvořiti jedno

rameno úhlu, kdežto OB druhým jeho ramenem jest.

23. Jak se vypočítá délka tetivy čili světlost oblouku ur

čité velikosti – ?

Na str. 27 nalezají se pořadem pod slovem sinus čísla, kterými

délku poloměru násobiti třeba, aby se obdržela polovina tetivy čili



89

světlosti oblouku úhlu dvakráte tak velkého než vedle naznačeno. Má-li

se na př. v kruhu, jehož poloměr 1" obnáší, vyhledati světlost oblouku

čili tetiva úhlu 50°, vezme se dvakráte sínus 25"=04226, t. 2.0.4226=

'8452 a násobí číslem tímto poloměr. Budeť pak '8452.1"='8452"=

5' 10'/,“ velká. V kruhu s poloměrem na př. 3" velkým, obnášela by

světlost čili tetiva svrchu uvedeného oblouku 0-8452.3"=25356" =

2° 3' 2'/,“. Kdyby poloměr 3° 4' velký byl, vzaly by se místo toho 22.

Převýšuje-li velikost oblouku 90°, musí se bráti sinus úhlu věčšího

než 45°. Sinusy takovýchto úhlů nalezají se v druhé rubrice pořadem

ze zdola na horu, při čemž poslední rubrika náležitý počet stupňů vy

kazuje. Tak na př. má-li se v kruhu, jehož poloměr 8 obnáší, tetiva

100° ustanoviti, vezme se sinus 50°=0:7660 dvakráte, tedy 2. 0-7660 =

1532 a násobí tímto číslem délka poloměru. Budeť pak tetiva tato

1532.8'=12256 = 12 3“ dlouhá.

24. Ustanoviti délku strany do kruhu vepsaného pravidel

ného mnohoúhelníka – ?

Strana tato není nic jiného než tetiva úhlu středového v žádaném

mnohoúhelníku (str. 61. b), která se dle předešlého dvojnásobným sinu

sem poloviny úhlu tohoto ustanovuje. – Vůbec bude strana taková

a=2 r sin – ,, značí-li n počet stran mnohoúhelníka.
% ,

25. Ustanoviti délku strany kolem kruhu opsaného pravi

delného mnohoúhelníka – ?

Úloha tato od předešlé jen tím se liší, že se tangenta místo sinusu

bráti musí, na str. 27 rubrika třetí pořadem dolů a čtvrtá pořadem na

horu. Má-li se na př. strana opsaného pravidelného 12ti-úhelníka usta

noviti, bude středový úhel 360°: 12 = 30° a polovina 15" obnášeti.

Tangenta 15° = 0.2679 vezme se dvakráte a obdrží se 2. 02679=

05358, kterýmžto číslem jen poloměr násobiti třeba, aby se žádaná

strana ustanovila. Kdyby poloměr na př. 7" obnášel, byla by strana

mnohoúhelníka 0-5358. 7"= 37506' = 3' 9" dlouhá. – Vůbec bude
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strana opsaného pravidelného mnohoúhelníka a = 2 r tang

1800 v • | •

, značí-li
??

n počet stran jeho.

26. Má se ustanoviti, které pravidelné mnohoúhelníky se

vedle sebe do věnce klásti daji – ?

a. Kladou-li se mnohoúhelníky bezprostředně vedle sebe, mohou

to jen takové býti, jichž obvodový úhel v 360° beze všeho zbytku ob

sažen jest. Porovnáme-li obvodové úhly mnohoúhelníků s 360°, ukáže

se, že to jen pravidelné troj-. čtyr- a šesti-úhelníky býti mohou, jelikož

360° : 60°= 6, 360°: 90°= 4 a 360°: 120°= 3. Z toho zároveň ná

sleduje, že této úloze 6 troj-, 4 čtyr- a 3 šesti-úhelníky zadost činí, a

že se tedy podlahy jen samými troj- čtyr- a šesti-úhelníky krýti dají,

nemá-li se žádných jiných mnohoúhelníků k tomu přibírati.

b. Mají-li se mno- Obraz 178. Obraz 179.

hoúhelníky objednu aneb

ob více stran vedle sebe

klásti, prodlouží se strany

jejich a a b, (obr. 178 a

179) kterými k sobě při

léhají, a úhel v, který tím - -

povstane, se ustanoví. Je- -

li v 360° beze všeho zbytku obsažen, pokryje se mnohoúhelníky tako

vými kruh čili věnec z úplna, a kolikrát úhel v v 360° obsažen, tolik

mnohoúhelníků do věnce potřebí. Z toho se také pozná, kolik stran

věncem uzavřený mnohoúhelník míti bude. – Je-li a obvodový úhel

pravidelného mnohoúhelníka a n počet stran, které do vnitř věnce

padnou, bude úhel v = (n+ 1) a"– n. 180° obsahovati. Tak jest na př.

obvodový úhel pravidelného osmiúhelníka 135°, tedy a = 135°, klade-li

se jeden osmiúhelník k druhému ob jednu stranu, bude n = 1, a úhel

v = (1 + 1) 135° – 1. 180°= 90°. Jelikož 90° v 360° čtyrykrát bez

zbytku obsaženo, budou osmiúhelníky a sice 4 tvořiti z úplna věnec,

Z toho zároveň vysvítá, že se u prostřed věnce pravidelný čtyrúhelník

čili čtverec objeví, jak to obraz 180. ukazuje. Podobně by skládalo
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10 pětiúhelníků růži s pravidel- Obraz 180. Obraz 181.

ným desítiúhelníkem uprostřed,

jak na obraze 181. viděti jest. -

Kdybychom na př. pravidelné de

sítiúhelníky, ob dvě strany k sobě

kladli, jako na obraze 179, bylo

by n = 2, a = 144" a -

v=(2 + 1) 144°– 2. 180°=72°.

Jelikož 360°:72°=5, vysvítá, že

se věnec desítiúhelníky z úplna -

pokrýti dá a hvězdu s pěti paprsky uza

27. Obnáší-li strana čtverce 18", jak velká bude plocha

jeho – ? -

Je-li strana čtverce n = 18", bude dle II. str. 4 plocha jeho

n°= 18*= 324[]" velká. -

Kdyby strana tato 12° 4'=76' dlouhá byla, obnášela by plocha

jeho 76*=5776D čili 160D" 16C]'. . .

28. Má se ustanoviti strana čtverce, který by 660D9 ob

nášel – ?

Jeli plocha čtverce a = 660D", bude dle str. 10 strana jeho

L^a= L/660=25690" čili sblíženě 25° 4' 1%“ dlouhá.

29. Má se vytýčiti korec pole v podobě čtverce – ?

Jelikož korec 800D° obnáší, bude dle str. 12 strana jeho

|Z800– 28284°=28° 1' 8%“ velká.

30. Jakého výměru jest louka, 120° dlouhá a 40" široká,

má-li podobu obdélníka – ?

Dle str. 17 ustanoví se plocha obdélníka, násobíli se délka jeho
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šířkou. Budeť tedy zde plocha , P= 120.40= 4800D". Jelikož jitro

1600D° obnáší, bude louka 4800: 1600=4 jitra čili osm korců míti

Kdyby jedna strana 12° 4' a druhá 10° 2' obsahovala, mohlo by se v

zlomcích počítati aneb 76. místo 12° 4 a 62. místo 10° 2' do počtu vzíti

Bylať by pak plocha její 76.62=4712D"= 130D° 32D velká.

31. Má-li zahrádka podobu obdélníka 5° 4' dlouhého a 3"

4" širokého, jak dlouhé strany musila by míti, kdybychom

jí podobu čtverce dáti chtěli – ?

Obnáší-li délka její 5° 4' = 34' a šířka 3° 4' = 22, bude plocha

její 34.22=748D velká. Ctverec této velkosti musil by dle str. 11

stranu VT748=2735'=27' 4" 2" dlouhou míti.

32. Jak široký musí býti obdélník, má-li 150° 4' dlouhý

býti a tak velkou plochu míti jako čtverec, jehož každá

- strana 25° obnáší – ?

Dle str. 4 bude plocha čtverce n°=25*=625D"=22500D". Má-li

pole 150°4'=904" dlouhé býti, bude šířka jeho 22500:904 = 24.889 =

24' 10" 8" obnášeti.

33. Jak dlouhou stranu musí míti pole v podobě čtverce,

aby tak velké bylo, jako dvě zahrady dohromady mající

podobu obdélníka, z nichž jedna 6" dlouhá a 5° 4' široká,

druhá 10° 3' dlouhá a 8" široká jest – ?

Počítáme-li dle stop, bude první 6° = 36' dlouhá a 5° 4' = 34

široká, tedy 36.34=1224D"=34D" velká; druhá 10° 3'=63" dlouhá

a 8"= 48' široká, tedy 63.48=3024D'=84C]" velká. Ctverec má

tolik obsahovati jako obě zahrady dohromady, následovně 34D"+84D°=

118D", kterým v podobě čtverce dle str. 6 strana VT 118= 10-863"=
10° 5" 2" náleží.
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34. Jakou délku musí pole míti, aby v podobě obdélníka

bylo 15° široké a obnášelo 4 jitra – ?

Jelikož jitro 1600D" obsahuje, budou 4 jitra 4.1600D" = 6400D°

obnášeti. Aby pole této velikosti 15" široké bylo, musí 6400: 15 = 426°/,"

čili 426° 4' délky míti.

35. Mají-li dlaždice podobu čtverce a 1" v rozměru, kolik

jich bude potřebí, aby se jimi pokryla podlaha 6" dlouhá

a 29 3" široká – ?

Podlaha 6" = 36' dlouhá a 2° 3' = 15" široká obsahuje plochu

36. 15 =540D“ velkou. Jelikož každá dlaždice 1" dlouhá a též tak ši

roká plochu jedné čtverečné stopy kryje, budeť jich tolik potřebí, co

podlaha čtverečných stop obsahuje, t. 540.

Obyčejná cihla jest 1" dlouhá a '/,“ široká, kryjeť tedy '/,D' z čehož

vysvítá, že by jich ještě jednou tolik t. 2.540= 1080 k tomu potřebí bylo.

36. Má-li se zahrada 10° 4' dlouhá a 8" 5 široká, majíc

podobu obdélníka, stromky posázeti, kolik º sazenic bude

potřebí, aby jedna od druhé 10" vzdálena byla – ?

Myslíme-li si, že celé pole na takové čtverce rozděleno, aby strana

každého 10" obnášela, budou středy těchto čtverců místa pro sazenice.

Kolik tedy čtverců takových z celé zahrady povstane, tolik sazenic bude

zapotřebí. Dle str. 17 bude plocha zahrady, která má podobu obdélníka,

| 10° 4' × 8° 5' = 64", 53' = 3392D“ obsahovati. Plocha čtverce pro

sazenici jest ale 10° = 100D: velká; budeť tedy 3392 : 100 = 3392 čili

rovným číslem 34 sazenic potřebí.

37. Jaké velikosti jest trojúhelník, jehož základna 18" a

* | jehož výška 16" obnáší – ?

Plocha trojúhelníka obsahuje dle str. 17 polovinu plochy obdélníka
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aneb vůbec rovnoběžníka stejné výšky na též základně. Plocha tako

vého obdélníka by byla 18. 16= 288C]" velká; budeť tedy plocha troj:

úhelníka /, .288]"=144C1" obnášeti. |

38. Jak se oddělí od pole cíp v podobě trojúhelníka '.

korce velký při mezi 40° dlouhé – ?

Půl korce obnáší 400U". Obdélník Obraz 182. Obraz 183.

aneb rovnoběžník vůbec velikosti '/, - | -

korce na mezi 40° dlouhé musil by

400:40= 10" široký býti. Trojúhelník

(obr. 182) tato mez, sestrojí se dle str. - A - T # # # # #

40 v konečném bodu jejím kolmice AC velikosti 20° a z C rovnoběžní

musí míti šířku čili výšku dvakráte tak

velkou; budeť tedy 20" vysoký. Je-li a

s mezí AB, až druhou mez v D seče. Spojí-li se D s rohem B, bude

ABD žádaný trojúhelník t. j. cíp půl korce velký.

39. Má se odměřiti od rohu k mezi cíp pole '/, korce čili

věrtel velký – ?

Je-li C (obr. 183) roh pole, od kterého se cíp k mezi Aa ode

jmouti má, sestrojí se z C, na směr meze aA (dle str. 39) kolmice CL

a odměří. Ctvrt korce obnáší 200U" a má dostati podobu trojúhelníka,

jehož výška CD na př., 20° obnáší. Kdyby rovnoběžník 20° vysoký byl

musila by základna jeho 200:20= 10" dlouhá býti, aby '/, korce ob

sahoval, má-li to však býti trojúhelník, musí se k tomu vzíti mez ti

základna dvakráte tak velká, tedy 20" délky. Odměříť se 209 na mezi

které na př. od A až do B sáhají a B se spojí s rohem C. Povstal

cíp obsahuje pak v podobě trojúhelníka ABC žádaný / korce.

40. Mnoho-li vápna bude potřebí, na trojnásobné obílení

štítu podoby trojúhelníka 4" dlouhého a 2° 5' vysokého –'

Dle str. 17 obdržíme plochu dvakráte tak velkou, násobíme-li délku

-
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4° = 24' výškou 2° 5' = 17". Budeť tedy plocha štítu '/, .24.17=

204]“= 5*/,D". Počítá-li se jako obyčejně na trojnásobné obílení čtve

rečného sáhu %s c' vápna, bude 5% × %s c“ čili sblíženě 6. %, c =

% c“ vápna k tomu potřebí,

41. Jakou plochu bude míti lichoběžník, obnáší-li jedna

rovnoběžná strana jeho 6", druhá 8" a je-li kolmá vzdá

lenost jejich 4" velká – ?

Dle str., 17 může se lichoběžník tento považovati za dva trojúhel

níky, z nichž by jeden %.6.4= 12D" a druhý /,.8,4= 160° obná

šel. Obsahovalť by tedy celý lichoběžník 12+16=280°,

Jinak se obdrží plocha lichoběžníka, násobí-li se polovina rovno

běžných stran kolmou vzdáleností jejich; budeť tedy '/, , (8+6). 4=

%. 14. 4= 7.4=280°

42. Kolik tašek bude potřebí k lehké krytině střechy na

okapu 18" a na hřebeně i6" dlouhé a 4" široké – ?

Střecha tato má podobu lichoběžníka, jehož plocha dle str. 17 ob

sahovati bude '/, .. (16"+18"). 4= '/, .34.4= 17. 4=68]" Počítá-li

se jako obyčejně i s ohledem na možné poškození některých, na čtve

rečný sáh střechy 100 tašek, bude jich 68. 100 = 6800 k této lehké

„krytině potřebí.

43. Od pole podoby čtyrúhelníka má se odejmouti kus tři

horce velký, tak aby meze pokud možná stejné směry měly.

a. Strana čili mez AB (obr. Obraz 184. Obraz 185.

184), ku které pole přiléhati má, gr | | |

se odměří. Pak se vypočte, ja

kou výšku by musil míti obdél

ník a jakou trojúhelník, aby na

této stranici plochu tří korců čili

2400I]" obsahoval. Je-li strana
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tato na př. 80° dlouhá, byla by výška obdélníka 2400°:80=30° a ná

sledovně výška trojúhelníka 60° velká. Aby se mez vytýčila, sestrojí se

v rohu B kolmice BE zdélí 60° a udělá EC rovnoběžně s BA. Spojí-li

se A s bodem C, povstane trojúhelník ABC žádané velikosti. Aby to

čtyrúhelník byl, rozpůlí se strana BC bodem D a tento se spojí s rohem

A. Z bodu C vede se CH rovnoběžně s DA a bod H spojí se s bodem

D. Povstalý čtyrúhelník ABDH obsahuje tři korce a strana čili nová

mez DH jest sblíženě rovnoběžná s AB. –- Bod H stojí něco málo výše

nad AB než bod D. Podle toho může se také výška trojúhelníka na

straně strojiti, ku které se hořejší mez MN kloní, aby meze stejnější

směry měly.

b. Vypočte se, jakou výšku čili šířku by míti musil obdélník žá

dané velikosti, který by k straně AB (obr. 185) přilehal. Výška tato,

která by jak svrchu v a. viděti, 30° obnášela, sestrojila by se v ko

nečném bodu B co BD kolmo na AB. Z konečného bodu jejího D

vedla by se s mezí BA rovnoběžná DE, čímž by se vytknul kus pole

v podobě lichoběžníka BCEA o trojúhelník BCD a ALE menší než být

má. Plocha trojúhelníků by se vypočtla a přidala v podobě jediného

trojúhelníka CEJ k lichoběžníku, tak žeby čtyrúhelník ABJE žádané

tři korce obsahoval. Počítaloť by se (dle 38), jak vysoký musí býti troj

úhelník na základně CE, aby takovou plochu obsahoval, jako oba po

straní trojúhelníky dohromady. Vrchol trojúhelníka J může se k straně

položiti, na které se meze SP a AB rozcházejí, aby směr všech mezí stej

nější byl. – Právě tak by se pokračovalo, kdyby se pole na několik

kusů rozděliti mělo. Vzala by se plocha jednoho dílu po druhém a

kladla za sebou k jedné straně čili mezi. -

Kdyby , meze, rovnoběžné býti Obraz 186 Obraz 187měly, vypočítalo by se, jakou výš- • -

ku by míti musil obdélník na zá

kladně CE (obr. 186), aby nahra

dil plochu obou trojúhelníků BCD

a AEL a na výšce této na př. HG

sestrojila by se rovnoběžka JK.

Povstalý lichoběžník ABKJ byl by

nepatrně menší než tři korce. Nedostávala by se mu opět plocha

dvou ovšem nyní mnohem menších trojúhelníků, která by se třebas

opět právě zmíněným návodem nahraditi dala.
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44. Z čtyrúhelné louky má se odejmouti díl určité velikosti.

6. Aby se na př. z různoběžníka ABCD (obr. 187) třetí díl odejmul,

rozdělí se strany, na kterých se , dělení díti má, zde na př. AD a BC

na tři stejné díly a z jednoho konce postraní meze, zde na př. z C,

udělá se CE rovnoběžně s DA. Dělicí bod F strany, ve které se C

nalezá, Spojí se s protilehlým rohem A a průsečný bod J s dělicím

bodem,H. Takto omezená plocha 4BFJH obnáší třetí díl celé louky. --

Také druhý, dělicí bod může se spojiti s rohem A a povstalý průsečník

v CJ, s dělicím bodem mezi D a H, čímž by se i vybylý kus CDHJF

na dva stejné díly, tedy celek na 3 stejné díly rozpadl. Takto povstalé

lomené meze mohly by se pak dle 62 proměniti i v přímé čáry.

Jak patrno, děje se dělení toto jen návodem geometrickým, anižby

potřebí bylo, věděti jak velká tato plocha jest. Dobře však a rádno

ve všech podobných případech plochu také odměřiti a velikost její vy

počísti, aby se pravost dělení i číslem dovoditi mohla.

b. Dělicí body F a H (obr.

188) mohou se také spojiti přím

tou, která od celku oddělí čtyr

úhelník ABFH, o něco věčší neb

menší než třetina celé plochy. H

Kdyby se odměřil, mohlo by se

mu dle 38, oč více aneb čeho !

e nedostává, v podobě trojúhelníka #

Obraz 188. Obraz 189.

JH odej mouti aneb přidati.

45. Pole nepravidelně omezené, má se na díly děliti,

a. Je-li MN (obr. 189) dané pole a mají-li díly rovnoběžné meze

míti. rozdělí se zprvu rovnoběžkami na trojúhelníky a lichoběžníky

1. B, C, D; každý díl se pro sebe odměří a plocha jeho vypočte. Ne

tačí-li plocha A pro díl první a obnáší-li A a B dohromady již více,

ež první díl obsahovati má, odejme se návodem svrchu uvedeným od

; a přidá k A potřebná ještě část. K vybylé části lichoběžníka B přidá

e od C. čeho ještě potřebí na díl druhý, a t. d.

b. Má-li se plocha na př. ABCDE (obr. 190), po jedné straně AB

ěliti, rozdělí se napřed tato strana body J, K, L na tolik a takové díly,

 

 

 
 

4
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v jaké se celá plocha rozpadnouti Obraz 190. Obraz 191.

má. Z dělicích bodů vedou se k

rohům přímky, čímž troj- a čtyr

úhelníky povstanou, které se vy

měří a vypočtou. Nestačí-li plocha

trojúhelníka ALE na jeden díl,

přidá se dle 38. v podobě troj

úhelníka na př. ELH, čeho se ještě nedostává. Pak se odejme anel

přidá k LKDH, čeho ještě potřebí, aby druhý díl povstal a t. d.

c. Má-li se plocha ke středu děliti, jako traviny při rybníkách

vezme se dovolný bod někde uprostřed na př. 0 (obr. 191) a spoj

se všemi rohy. Plocha každého trojúhelníka se ustanoví a k první hned

pšidá aneb od ní odejme, na př A 0JB, aby díl žádoucí velikost měl

– Kdyby se celá louka na určitý počet stejných kusů rozděliti měla

musily by se plochy všech povstalých trojúhelníků sečísti, aby se plocha

louky celé, není-li již známa, a z této pak velikost žádaného dílu

napřed počtem a potom geometricky ustanovila.

46. Jakým poloměrem musí se udělati kruh, aby plochu

jeho 64D“ obsahovala?

Dle str. 14 náleží ploše 64D“ průměr 902“ čili krátce jen 9

velký; obsahovalť by tedy poloměr 4'/,“.

Kdyby na př. plocha kruhu '/,Dº obnášeti měla, vyhledal by se

průměr pro 36D"= '/,D“, který by 6.77"=6“ 9%“ velký byl.

47. Jakým poloměrem sestrojí se roura, která by v seb:

pojímala, co dvě jiné vedou, aby světlý průřez její tedy

tak velký byl jako dvou jiných dohromady, z nichž jedna

'/,D', druhá však 80D“ ve světlosti má.

Plocha průřezu roury má obnášeti '/,D'=72D“ a 80D“, dohromady

tedy 152D“, kterýmž dle str. 14. průměr 13'912“ = 13“ 11“ náleží

Poloměr roury obnášel by následovně 6“ 11%“.
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48. K rouře, která 1D' ve světlém průřezu má, jest při

dělána roura s průřezem 60D“. Jak velká roura musí se

k ní ještě přidělati, aby tyto dvě odváděly, co onano

přivádí – ?

Jelikož ze 1D'=144D“ na pobočnou rouru 60D“ připadá, vybývají

na průřez žádané roury ještě ostatní 84D“. Kruhová plocha tato žádá

dle str. 14. průměr 10342“= 10" 4.1" velký. Roura by se tedy se

strojila poloměrem 5" 2“.

49. Má-li kruh 7“ v průměru, jak velká bude plocha jeho –?

Průměru 7" náleží dle str. 16. plocha 38485D"=38%D“.

Kdyby průměr 3' 5" obnášel, proměnily by se stopy na palce a

vyhledala plocha pro průměr 41"=3 5“. Bylať by 13203D"=%D'

velká. -

50. Jaký průměr musí roura míti, aby pojímala, co při

vádějí dvě jiné, jichž průměr 6 a 8“ obnáší – ?

Má-li roura pojmouti, co dvě jiné přivádějí, musí světlý průřez její

tak velký býti, jako průřez obou daných rour dohromady. Dle str. 16.

žádá průměr 6" plochu 28274D“ a průměr 8“ plochu 50265D“. Plocha

obou t. 78-539D“, kterou žádaná roura ve světlém průřezu míti má,

žádá dle str. 14. průměr 10“ velký; t. j. o něco věčší než 99" a menší

než 10-02“. – Tak by se ustanovil i průměr roury, do které by se

i více jiných ústiti mělo.

Sečtou-li se mocniny druhé průměrů daných rour, ukazuje také

druhý kořen tohoto součtu průměr roury stejného průřezu; tedy v pří

padu hořejším d=LZ 8°+6°=L^64+36=L/100= 10“. Podlé toho

byl by průměr roury, která by na př. tři jiné, jichž průměry 7, 8 a 9“

obnášejí, pojmouti měla, d=|/7°+8°+9°=|/49+64+81=L/194

= 13928"= 13“ 11%“ velký. – Geometricky dal by se takový prů

měr ustanoviti dle 63. str. 69. *

7*
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51. Vychází-li z roury, která 15" v průměru má, roura

s průměrem 8“, jakou rouru musíme k věčší rouře ještě

připojiti, aby odváděla, k čemu menší nestačuje – ?

Dle str. 16 obnáší průřez velké roury 17671D“ a průřez malé

50265C]", takže na třetí rouru ještě plocha 126445D“ vybývá, které

dle str. 14. průměr 1269"=12" 8/,“ náleží

Průměr této roury ustanoví se také kořenem rozdílu druhých

mocnin průměrů daných rour; budeť tedy d=L^157-8°=L-225-6;

=L/16T=12689"=12" 8'/,“ velký. – Rejsováním ustanovila by se

velikost jeho dle 63, str. 69.

52. Jaké rozměry musí míti průliv, aby v podobě čtverce

nahražoval rouru s průměrem 17“ – ?

Dle str. 16. obnáší průřez roury ve světlosti 22698D“ čili sblíženě

227D“. Aby plocha čtverce právě tak velká byla, musí dle str. 7

strana jeho ve světlosti obnášeti |/227=15067"=15“ */,“.

53. Jakou šířku musí míti 8“ vysoký průliv, aby nahra

žoval rouru s průměrem 20“ – ?

Dle str. 16. obnáší plocha roury 31416D“; je-li průliv 8“ vysoký

bude 314:16:8=39:27 = 39“ 3'/,“ musit býti široký, aby rouru na

hraditi mohl.
-

54. Jaký průměr musí míti roura, aby nahražovala čtre

rečný komínek, který 10" ve světlosti má – ?.

Světlá plocha komínu obnáší 10*= 100D“ a žádá dle str. 14. V

podobě okrouhlé 11:284“ = 11“ 3%“ velký průměr.
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55. Má se ustanoviti světlost trouby, která by otvorem

svým nahražovala průliv 6" vysoký a 9“ široký – ?

Průliv tento má plochu 6.9=54D“ velkou, která v okrouhlé po

době dle str. 14. průměr 829"=8" 3'/,“ míti musí.

56. Jaký průměr bude míti roura, aby se do ní 6 menších

rour, z nichž každá 5“ v průměru má, vlévati mohlo ?

Otvor velké roury udělá se šestkráte věčší než otvor malé roury,

který 19635D“ obnáší. Budeť tedy plocha jeho 6. 19635D"=11781D“

velká, které dle str. 14. průměr asi 1225"=12" 3“ náleží.

Průměr roury šestkráte věčší se také obdrží, násobíli se průměr

dané roury kořenem šestky; budeť tedy d=5“. L/6=5“. 24495=

12:2475“ = 12“ 3“. – Vůbec jest poloměr kruhu s plochou n kráte

věčší R= rl/n. – Co zde a v příkladě následujícím o kruhu řečeno,

platí také o čtverci a o všech jiných avšak sobě podobných obrazcích

s ohledem na zvěčšování plochy jejich.

57. Roura s průměrem 11" má se rozvětviti na 5 stejných

menších rour; jaký průměr bude míti takováto větev ?

Na každou větev připadne pátý díl průřezu dané roury t.

95033D“: 5= 19007D"= 19D“; na str. 14. výhledá se ploše této ná

ležitý průměr, který 4.91"=4" 11" obnáší.

Jinak ustanovíme průměr této rourové větve čili roury s;
5kráte menším, násobíme-li průměr dané roury pátým dílem druhého ko

řene pětky; budeť tedy d=%. I/5. 11"=%.22361.11"=49192'=

Lín h.
n

4“ 11“ velký. – Vůbec jest poloměr roury n kráte menší r=
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58. Jak velký povrch bude míti válec 5' vysoký, obnáší-li

průměr jeho 10“ – ?

Sejme-li se povrch válce jako plášť nějaký, stane se z něho dle

str. 21. obdélník, který obvod válce za základnu má. Dle str. 13.

náleží průměru 10" obvod 31.416“ = 2618", který násoben výškou dá

plášť válce, totiž 5. 2618= 1309D čili 13D' 13[]“.

K povrchu válce musí se však přičísti také základní plocha jeho,

která by, průměr-li 10", dle str. 16. obnášela 7854D". Jelikož válec

dvě takové plochy má, na každé straně jednu, připočtlo by se k plášti

jeho 2.7854D"= 157:08D“= 109D = 1D 13D“, tak že by celistvý

• povrch válce 14.18D = 14D' 26D“ obnášel.

59. Jaký objem bude míti kostka, je-li každá strana její

7" velká – ?

Dle str. 4. bude objem této kostky n°= 7° = 343c“ obnášeti.

Kdyby strana kostky 2' 5“ tedy 29“ dlouhá byla, obnášel by objem

její 29°=24389c“ aneb 14c 197c".

60. Jaké strany musí míti kostka, aby objem její 4°

obnášel – ?

3 3

Dle str. 6, bude stranice této kostky L/a =|/4= 1587'=

1 7“ '/,“ velká.

Kdyby se měla udělati kostka, kteráby '/,6" obsahovala, vyhledali

bychom stranu její pro 4320“ = '/,o" a ta by dle str. 9. obnášela
\ 3- *

v/432=7*56*= 7" 6%“.

|

61. Jaké strany musila by kostka míti, aby máz obsahovala –?

Jelikož máz 77414e" obnáší, bude v podobě kostky strana j
3

l/77414=426"=4" 3%" dlouhá.
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62. Jaké strany musí kostka míti, aby objem její 6kráte

věčší byl, než kostky jiné, která 5' v rozměru má ?

Objem dané kostky jest 5° = 125c', a objem kostky 6kráte věčší

3-

6. 125c =750c', pročež jí dle str. 11. strana |Z750= 9086'= 9 1“

náleží. -

Strana kostky šestkráte věčší se také ustanoví, násobí-li se délka

3 •

strany dané kostky, zde 5', třetím kořenem šestky t. L/6=1817;

* –

budeť tedy 1817.5'=9085' obnášeti. – Vůbec bude a = al/n, je-li

a strana dané kostky a n číslo, které ukazuje, kolikráte kostka nová

v objemu věčší býti má. Co zde a v následujícím příkladě o straně

kostky s ohledem na objem její řečeno, platí také o stranách sobě po

dobných hranolů vůbec a při koulích o průměrech jejich.

63. Jak uděláme z kostky, jejíž strany 8" dlouhé jsou,

kostku v objemu 10kráte menší – ?

Objem kostky jest 8* =512e'; objem kostky desetkráte menší bude

3

512c, a dle str. 6 náležitá jí strana |/512=371'=3 8%“.

Jinak se tato strana ustanoví, násobí-li se strana dané kostky de

sátým dílem třetího kořene druhé mocniny desítky. Budeť tedy strana

* – 3

%.. L/10*.8 =0.1L/T00.8'=0.1.4642.8'=37136'=3' 8" 6%"

- Ď 4 * – •

obnášeti. – Vůbec bude a =;-LZ?. a, je-li n číslo, které ukazuje,

kolikráte se kostka v objemu zmenšiti má.

64. Jaký prostor zajímá stavební cihla – ?

Dle předpisu jest cihla fortifikační 1" dlouhá, /,“ široká a '/,“ vy

soká, tedy tak velká jako obyčejná cihla i s maltou. Cihla jest hranol,
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jehož objem dle str. 22. obnášeti bude 1 . '/, . '/, = '%c'. – Osm cihel

fortifikačních aneb cihel obyčejných s maltou přijde tedy na kostkovou

stopu a 1728 na kostkový sáh. -

65. Má se ustanoviti objem zdi 4" dlouhé, 1° 2' vysoké

a 2" široké.

Jelikož 4°= 24" a 1" 2'=8", bude zeď tato dle str. 22. co hranol

24. 8. 2=384e"= 17,6" obsahovati.

66. Kolik cihel bude potřebí do zdi 2" dlouhé, 1° 2' vy

soké a 1'/,“ široké – ?

Objem zdi bude 12. 8. 1% = 1440" velký, a jelikož dle hořejšího

8 obyčejných cihel s maltou na kostkovou stopu připadá, bude 8. 144=

1152 čili rovným číslem 1200 cihel potřebí.

67. Kolik cihel aneb kolik tašek předepsané velikosti dá

ložisko hlíny 20" dlouhé, 12" široké a 9 hluboké ?

Ložisko toto lze považovati za hranol, jehož objem se dle str. 22.

sblíženě ustanoví; budeť 9.12.20=2160e obsahovati. Jelikož na 1000

cihel 1406' hlíny potřebí, dalo by ložisko toto 2160: 140= 15°/, = 15",

tisíce cihel. – Na tisíc tašek potřebí 45c'; pročež by se dalo z hlíny

této 2160:45 = 48 tisíc tašek nadělati.

68. Kolik měr vídenských drží bedna, 1° dlouhá, 3" široká

a 2 vysoká – ?

Jelikož bedna hranol jest, bude 6. 3. 2 = 36c obsahovati. Vídenská

míra obnáší však 1947c'; vejdeť se jich tedy do bedny 36: 1947= 18:49

čili sblíženě 18%. - -
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69. Jáma jest 6" dlouhá, 4 široká a 3 hluboká : kolik

věder vejde se do ní – ?

Jáma drží 6. 4.3 = 72c“; jelikož vědro 1792c obnáší, bude jáma

72: 1792= 40-178 + 40% vědra obsahovati. -

70. Jak hluboká musí býti jáma 1" dlouhá a 3" široká,

aby se 16 korců do ní vešlo – ?

Jelikož korec 29674c drží, bude objem jámy 16.29674c"=474784c"

obnášeti. Má-li jáma 6' dlouhá a 3" široká býti, tedy základnu 18D'

míti, musí se 474784: 18=2.638'=2' 7" 8" hluboká udělati.

71. Má-li se pro základní stavbu prokopati půda 4" do

délky, 3" do šířky a 8' do hloubky, jaký to objem a kolik

vozů nákladu poskytne vykopaná zem – ?

Jáma tato bude obsahovati 24 . 18 . 8= 3456c". Váží-li jak obyčejně

kostková stopa neskypřené půdy 140 #, byla by celistvá váha její

3456 . 140 # = 483840 #. čili sblíženě 4838 centů. Mohlo-li by se vždy

30 centů na vůz nakládati, bylo by tu 4838 : 30 = 161 vozů.

72. Jaký prostor zajímá hromádka na silnici, je-li dole

13" a na hoře 8' dlouhá, u země 3" široká a 2'/, vysoká?

Hromádka činí hranol kosmo sříznutý, jehož objem se dle str. 22.

a 23. ustanovuje, násobí-li se kolmý průřez t. '/, . 3. 2'', = "/,D' s

růměrnou délkou hran t. /, (13+13+8)= '/a . 34 =*%. Budeť tedy

zajímati "/, .*% =42'/,'.
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73. Má se krychliti 8' vysoká hráz, která na hoře 50

dlouhá a 10" široká, dole však 36' dlouhá a 15" široká jest ?

Jelikož hráz tato nic jiného není než obelisk, ustanoví se objem

její jak na str. 24. uvedeno. Budeť tedy hráz

K= % (2[50. 10+36.15]+50.15+36. 10).8= % (2.1040+ 1110). 8=

%.3190.8=25520:6=4253%c'= 190°149%c"= 19%c" velká.

74. Jaký objem bude míti válec 4 vysoký, obnáší-li prů

měr jeho 2“ – ?

Objem válce ustanoví se dle str. 23; vezmeť se dno čili základní

plocha jeho, která 3 1416D“ dle str. 16. obnáší a násobí se výškou

Budeť tedy 4.31416= 1256646'=12'/,6" obsahovati.

75. Kolik mázů vejde se do plechovce 10" vysokého, má-li

5“ v průměru – ?

Základní plocha čili dno jeho, které 19635D“ dle str. 16. obnáší

násobí se výškou. Objem jeho bude tedy 10. 19635 = 19635c“. Je

likož máz 77-41c" obsahuje, vejde se do plechovce 19635 : 77-41 =

2537=2'/, mázu.

76. Jak vysoký bude musit býti mázovec, aby měl 4"

v průměru – ?

Průměr 4“ dělá dno 12566D“ velké, a jelikož máz 77-414c" ob

sahuje, musilaby výška jeho 774144: 12566= 6:16“ čili sblíženě 6" 2"

obnášeti.

77. Kdybychom mázovec 7“ vysoký míti chtěli, jaký průměr

musil by míti – ?

Základní plocha čili dno obnášelo by 77414: 7=1106D“, a žádalo

dle str. 14. průměr 3.75"=3" 9".
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78. Chceme-li mít plechovec 10“ vysoký velikosti jedné

čtvrtce t. j. čtvrtiny vídenské měřice, jaký průměr musíme

mu dáti – ?

Vídenská míra obnáší 1947c'=31454c“, a čtvrtce bude čtvrtinou

její, tedy '/, .3145:4=78635c". Má-li míti 10" výšky, bude základní

plocha čili dno její obsahovati 78635: 10 = 7863D“, a dle str. 14.

žádati sblíženě průměr 10“.

79. Jaký objem bude míti železná roura 1" silná a 8

dlouhá, má-li průměr její 5“ ve světlosti, a zač asi bude ?

Roura tato jest dutý válec; základna jeho jest věnec, jehož plocha

se dle str. 19. ustanoví, odejme-li se od plné plochy jeho plocha dutiny.

Průměr plné roury jest 7“ a náležitá mu plocha 38485D“; průměr du

tiny 5" a plocha její 19635D“. Rozdíl obou bude plochou věnce t.

38485– 19635= 1885D“. Násobíli se tato plocha délkou roury

8'=72", obdrží se objem její t. 1885.72=13572e“. Váží-li jak oby

čejně 1c" železa 8 lotů č. '/, ta, bude roura tato13572. '/, a = 3393 ti.

těžká. Stojí-li libra litiny na př. 10 setin, bude celá roura 3393 setin

čili 33'93 zl. a sblíženě 34 zl. státi.

80. Jak se ustanovuje v životě obecném krychlený obsah

klenby – ?

Klenba se krychlí tak jako výseč duté roury str. 23; průřez její,

který se co lichoběžník vypočítá, násobí se délkou. Lzeť klenbu po

važovati za hranol, jehož jedním rozměrem střední oblouk, druhým

tlouštka klenby a třetím její délka jest. Délka oblouku, jehož měření

v skutečnosti nesnadné, obnáší dosti sblíženě tolik, co světlost a výška

klenby dohromady, jen že se k světlosti oblouku celá tlouštka klenby

a k světlé výšce polovina její připočísti musí. Značí-li s světlost, v

výšku, t tlouštku a d délku klenby, bude s + t+v + '/,t čili s +v+%!

délkou oblouku a K= (s + v + */,t). d. t krychlený obsah její.
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Má-li však klenba na patě jinou tlouštku než na vrcholi, přidává

se k světlosti tlouštka dolejší a k výšce klenby polovina hořejší tlouštky

její, aby se délka oblouku ustanovila. Je-li tº tlouštka klenby na patě

a t tlouštka její na vrcholi, bude s + t'+v+%t délkou oblouku, a prů

měrný střed obou tlouštek, totiž '/, (t + t) tlouštkou její. Podlé toho byl

by krychlený obsah takové klenby K= (s+tº+v+ '/, t). d. '/, (t + t).

81. Jak velký povrch měla by koule, kdyby průměr její

15“ obnášel – ?

V

Dle str. 21. jest povrch její n = 314krát tak velký jako čtverec

z průměru jejího; budeť tedy obnášeti zr. 15*= 3.14.225 = 706-5D"=
4906D"= 4D 130'/,D“. * •

82. Jaký objem bude míti koule, obnáší-li průměr její 8" – ?

Dle str. 24. bude objem její 0-5236.8°= 0-5236.512=268-08c"

velký.

83. Jaký průměr musí míti koule, aby '%“ v objemu měla –?

Místo %c' vezme se %. 1728c“= 288c“ co objem koule. Dle str. 24

obnáší poloměr její r=062. [ 258–062.6604–4094“–4" 1%“.
Průměr bude tedy 8“ 2'/,“ obsahovati.

84. Kolik věder vejde se do vany s dnem eliptickým, je-li

6' dlouhá, 3" široká a 1" vysoká – ?

Zde jest polovina velké osy a = 3' a polovina malé b = */,“; dle

22. 3. 3 *%D=-7/7str. 19. bude tedy základní plocha čili dno */,. 3. % =
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obsahovati. Jelikož vana 1* vysoká jest, bude objem její 1 °°/ = 14'/,c'=

14:14c velký. Vědro má 1792c" a vana jich bude tedy 14:14:1792 =

789= 7-9 obsahovati.

*

85. Jak vysoká musí vana býti, aby se do ní 10 měr vešlo,

je-li eliptické dno její 6" dlouhé a 28" široké – ?

Jelikož míra 1947c' obnáší, musí vana 1947c' obsahovati. Polovina

rozměrů vany a zároveň os elipsy jsou 3" a 14" = '%'; dle str. 19.

bude následovně dno její zr. 3. % = 109956D'=11D velké. Jelikož

objem těles součin jest z výšky a ze základní plochy jejich, dá, dělen

základní plochou, výšku; budeť tedy vana tato 19:47 : 10996 čili

19:47:11 = 1'77'=1' 9" 3" ve světlosti vysoká.

86. Jak velké dno musí eliptická vana míti, aby 20"

obsahovala a 16" čili */,“ vysoká byla?

Objem tělesa skládá se co součin ze základní plochy a z výšky

jeho; můžeť se následovně opět do těchto dvou činitelů rozložiti. Budeť

tedy dno vany 20: '/, = 15D' obnášeti. V ploše každé elipsy pročež

i ve dně této vany jest obdélník z polovin os jeho obsažen z =**/, krát

t. j. 3krát a '/, jeho, tak že zde 15: **/ = 477D' velký bude. Polo

vinám os mohou se nyní dovolné sice avšak vždy jen takové rozměry

dáti, aby součinem jejich svrchu uvedená plocha 477D' byla. Kdyby

na . př. polovina jedné osy 15“= "/, býti měla, musila by druhá

4-77: */,=382 obsahovati a vana 30" široká a 2.382'=7-64'=7" 7" 8"

dlouhá býti. Tak by se i 32" široká a 7" 1“ 10%" dlouhá udělati

mohla a p.

87. Kolik věder vejde se do okrouhlé kádě 4'%' vysoké,

jejíž průměr ve světlosti 3" na dně a 4' na hoře obnáší?

Abychom snáze k výsledku přišli, mysleme si pro celou káď průměr

střední, t. '/, (4 + 3')= '/,' 'velký, tedy poloměr "/4“, a ustanovme objem

r
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kádě tak jakoby to válec byl s poloměrem "/,“. Podlé toho by obsa

hovala káď n. (7/,)*.4% = 214.*%s. % = 138474:32= 43-27c', a

jelikož se 1792c' na vědro, počítá, držela by 43:27:1792 = 24:15 čili

sblíženě 24% vědra. – Návod tento není zcela přísný;/ neliší-li se

však hořejší průměr mnoho od dolejšího, jest chyba tak nepatrná, že

se návodu tomuto v životě praktickém přednost dává. Dopočtemť se

takto objemu vždy o něco menšího než skutečně jest, a- chyba tato

jest tím menší, čím méně se průměr dolejší od hořejšího liší.

* Má-li se káď tato přesně vykrychliti, musí se považovati za kužel

komolý, jehož objem se dle K= '/, n (R*+ Rr+ r*)v na str. 24. usta

novuje. Budeť podlé toho obsahovati. K= %.314 (2°+2. */ + [%]*).4%

= 1047 (4+3+%). % = 1047.*/,.*/ =348651:8=43581c". Jelikož

vědro 1792c' obnáší, vejde se do kádě 43-581 : 1792=24:32 čili sblí

ženě 24% vědra. – Jak viděti, bylo na hoře o % vědra méně.

88. Jaký objem bude míti káď podoby oblé, na hoře 6

dlouhá a 4" široká, dole však 5" dlouhá a 3'/2" široká a

4' vysoká – ?

• Objem nádoby takové se také dosti sblíženě ustanoví, považuje-li

se za válec eliptický, jehož základně čili dnu rozměry střední čili prů

měrné náleží. Tato plocha co elipsa vypočte se pak dle str. 19. a

násobí výškou nádoby. Je-li káď na hoře 6', dole však 5" dlouhá, bude

5'/,"= ''/, průměrná délka a je-li na hoře 4 a dole 3'/,“ široká, bude

3°/,"= "/, průměrná šířka její. Obdélník z polovin jejich "/,* a **/s“ ná

soben Ludolfovským číslem dá základní plochu, totiž r. '%. % =*#*

velkou. Násobí-li se tato výškou nádoby 4, obdrží se objem její a sice

*#*.4=6476e'=64*/,e'. – Jinak se může objem kádí podobných

vypočísti jako objem nádob oblých vůbec návodem na str. 25. uvedeným

Dna kádí takových dělají se u nás často z obdélníka, který se na

obou koncích do kruhu přiřízne. Jestiť to pak celkem takové, jakoby

se válec aneb kužel u prostřed rozříznul a mezi poloviny jeho hranol

položil. Při vypočítávání objemu rozdělí se pak celá káď na tři díly,

tak že oba krajní válec aneb komolý kužel dělají, prostřední však
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hranolem jest. Káď takto shotovená pozná se podlé toho, že buď na

hoře tak široká a tak dlouhá jest jako dole, aneb že na hoře o tolik

delší jest než ve dně, oč jest na hoře širší než ve dně a naopak, t. j.

obou rozměrů přibude aneb ubude na hoře o stejný kus. Tak by sem

na př. náležela káď na hoře 6' a dole 5 dlouhá, na hoře 4 a dole 3

široká a 3'/,“ vysoká. Jelikož průměr rozříznutého kužele tak velký

býti musí jako šířka kádě, obnášel by na hoře 4 a dole 3, tak že by

dole i na hoře pro hranol ještě 2 z délky kádě vybývaly. Komolý

kužel vypočetl by se buď dle str. 24. aneb skráceně dle 87 str. 109

Střední průměr kužele byl by '/, (4+3) = "/,“ a poloměr 7/,“; základní

plocha by tedy obnášela */,('/.)"= "%D a objem 7%. % =539:16=

33''/,se. K tomu by se ještě připočetl hranol, jehož základnou průřez

vany jest v podobě lichoběžníka. Jelikož rovnoběžné strany lichobě

žníka dolejší a hořejší šířka vany dělá, bude dle str. 17. plocha jeho

% (4+3). '/, =**/,D' a objem hranolu "/, .2"=24%c'. Celý objem

kádě obnášel by následovně 33''/s +24% = 58°/160°.

89. Jaký průměr má sedmiliberní železná koule – ?

Jelikož 16" litého železa 7'/, lotu vážívá, bude sedmiliberní koule

tolik kostkových palců obnášeti, kolikráte 7'/, lotu v sedmi librách

obsaženo. Poněvadž 7 ** =224 lotům, bude koule tato držeti 224:7%=

3

29-866c“. Dle str. 24. udělá se poloměr její r =0:62. [/29866=

0-62.3-1 = 1922" a průměr d=3844"=3" 10%“ velký.

90. Jak těžká bude dutá ve stěně 1" silná železná koule,

obnáší-li průměr dutiny její 6“ – ?

Průměr koule celistvé jest 8“ velký a objem její obnáší dle str. 24.

K = 0-5236. 8° = 0-5236.5 12 =26808e“. Odejme-li se od koule plné

»bjem dutiny její, totiž 0:5236. 6°=1131c" zbude 26808–1131 =

[54-98c“ pro objem koule duté. Váží-li jak obyčejně 1c“ litého železa

7 % lotu, bude koule tato.154.98.7%= 116235 lotu čili 36'/, a těžká..
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91. Co váží železný kruh v průměru 6" velký a */, =0.75"

silný – ?

Dle str. 16. obnáší průřez kruhu 0-44179D“ a dle str. 13. jes!

délka jeho= zt d=3'14.6“ = 18 849“. Podlé str. 25 bude tedy objem

kruhu K=18849.0.44179= 8'/,c“. Váží-li jak obyčejně 1c" kova

ného železa / ti, bude kruh 8% × % tu = 2%, tj. čili 1 24. 2% lotu

těžký.

92. Kolik mázů má sud ve světlosti 24“ vysoký, obnáší-li

světlý průměr jeho u špuntu 19'/, a na dně 15'/a“ – ?

Jelikož se duhoviny obyčejně dle paraboly zakružují. ustanoví se

objem sudu dle K = % 7 (2 r + r)' l na str. 25. Budeť tedy

K= %. 3:14 (19% +7°/,): 24= %. 314. (27 %)? 24= 622087c“, a je

likož do mázu 77414e" jdou, 622087:77414=80% mázu čili 2 vědra

obsahovati. - -

Když duhoviny parabolicky zahnuty jsou, možno sud považovat

také za válec stejné výšky, jehož průměrem průměr sudu uprostřed

mezi dnem a otvorem špuntovým jest. Průměr tento obnášívá tolik,

co průměr u dna a % rozdílu mezi průměrem špuntovým a průměrem

na dně. – Zde jest průměr u dna 15%" a rozdíl obou 4“, tedy pri

měr válce 15 % +%. 4= 18%“ a průřez jeho 25920D“. Objem sudu

bude následovně 24. 259.20= 6220-87c' jako na hoře.

Jinak obnášívá sud 09 válce, který jej objímá, t. j. který má délku

sudu a za průměr špuntový průměr jeho. – Zde by obnášel válec

tento K= '/, . 77. (19%): 24 = 716754e" a podlé toho soudek

09. 716754 = 645079e", tedy o 230c“ čili asi o 3 mázy více nei

na hoře.

Měří-li se pivní nádoby z venku, bývá sud 3“ vysoký a mívá

průměr u špuntu 28 a na dně 24“ , velký; půlsud bývá 30“ vysoký a

mívá průměr u špuntu 22 a na dně 18" velký; vědro bývá 2 vysoké

a mívá průměr u špuntu 19 a na dně 16“ velký. Na každý sud při

chází '/, tu smůly, kterou se objem o něco zmenší.
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93. Kolik věder vejde se do kotle, který 3* hluboký a na

otvoru 4 v průměru má ?

Má-li se dle návodu geometrického objem kotle ustanoviti, lze jej

považovati buď za úseč kulovou buď za paraboloid aneb užiti k tomu

návodu Simpsonova. - -

Useč kulová obnáší o objem koule, jejíž průměrem hloubka kotle

jest, více než polovina válce, který kotel objímá, který tedy otvor kotle

za základnu a hloubku jeho za výšku má. Dle str. 16. obnáší otvor

kotle 12566D, a válec, který jej objímá, 3. 12:566= 37698c, a po

lovina jeho 188498'. Přidáli se k ní ještě dle str. 24. ohjem koule,

jejíž průměr 3, totiž 0:5236.3°=14:137c', bude kotel 18849 + 14-137–

32986c"=33c" a 32986: 1792 = 1852, čili sblíženě 18% vědra ob

sahovati.

Kdyby to úseč parabolická čili paraboloid býti měl, obnášel by kotel

jen polovinu válce, který jej objímá.

Ze se objem podobných nádob návodem geometrickým s určitostí

ustanoviti nedá, vysvítá již z té okolnosti, že bednáři a jiní řemeslníci

dle nějakých přísnějších pravidel nádoby naše nehotoví, tak že co oko

jen na zdařbůh bez ohledu na nějaké zákony geometrické bylo udělalo,

zákonů takových v sobě nemívá, a co se zákony geometrickými nevy

hotovělo, také zákony geometrickými ustanoveno býti nemůže. Všecko

podobné stanovení objemů nádob našich návodem geometrickým může

tedy jen sblížené býti; zde může jen návod fysikální s určitostí roz

hodovati, který tolik obratů počtářských nevyžaduje a vůbec snadnější

jest. Dosti obšírně o návodu tomto v Naukách technických, o spojivosti.

V Praze 1855.

Zá touž příčinou nemůže se také při úředním určování objemu

nádob na př. sudů a j. návodu geometrického užívati; cimentovací úřad

pražský činí to vodou, která se z plných sudů a j., které se cimentovati

mají, do nádob určité velikosti aneb kalibrirovaných slévá; aneb naopak

naplňují se sudy vodou nádobami kalibrirovanými. Viz Nauky tech. o

spoj. str. 14.

Slušíť zde národní učitelstvo naše upozorniti na spis: Počátkové

v kreslení i měřictví od Jana Lodla, v Praze 1859, kde nejprvnější

začátky geometrie k účelům školním dosti názorně a jasně pojmuty a

případných příkladů hojnost uvedena.

8
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XVII. Velikost úhlů v pravidelném mnohoúhelníku.

 

Obnášíť úhel na středu kruhu

v pravidelném

troj- úhelníku

čtyr- »

pěti- *)

šesti- >>

sedmi- »

osmi- ;)

devíti- 37

desíti- »

jedenácti- „

dvanácti- „

třinácti- „

čtrnácti- „

patnácti- „

šestnácti- „

osmnácti- „

dvaceti- „

čtyřiadvaceti-»

třiceti

šestatřiceti

čtyřiceti

pětačtyřiceti

šedesáti

dvásedmdesáti-„

devadesáti

stodvaceti

stoosmdesáti

třistašedesáti

**

77

»

»

1200

900

720

600 -

51%"=51° 25' 42%“

450

400

360

32%,"=32° 43' 38%,“
300

27%,"=27° 41' 32%,“

25%"=25°42'51%"

240

22%"=22° 30'

200

na obvodu jeho

180

150

120

600

900

1089

1200

128%"=128° 34' 17''

1359 -

1400

1440

147%1"=147° 16'21',

1500

152%,"=152° 18'27%

154*/,"=154° 17' 8%

1569 -

157%"=157° 30'

1600

1629

1659

1689

700

1710

1720

1740

175°

176°

1770

178°

1799
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XVIII. S0uvisl0st poloměru 0psaného kruhu,

v pravidelném mnohoúhelníku.

*

strany a plochy

| Obnášít v Strana= a plocha=p poloměr = r

troj- úhelníku | 17321r | 04330a*= 12990r* | 08774|/p

čtyr- 3) 1-4 | 427 a*= 2r* 07071|Zp

pěti- 11756 r | 17205a*=23776r* | 06485|Zp

šesti- „ r 25981 a*=25981 r* | 0-6204|Zp

sedmi- „ 0-8678 r 36339a*=27364r* | 06045|/p

osmi- „ 07654 r | 48284a*=28284r* | 05946L/p

devíti- „ 0-6840 r 61818a*=28925 r* | 05880|Zp

desíti- „ 06180r | 76942a*=29389r* | 05833|Zp

dvanácti- „ 0.5 176 r | 11-1962 a? = 3r* 05774|Z p

patnácti- „ 0-4158 r | 176424a*= 30505 r* | 05726 |Zp

šestnácti- „ 03902 r | 20:1094 a* = 30615 r* | 05715|Zp

dvaceti- „ 03129r | 315688a*=30902r* | 05689 |Zp

Ú I o h y.

1. Jaký objem bude míti pravidelně přitesaný 12straný sloup aneb hřídel

15' dlouhý, obnáší-li každá strana jeho 5"?

Dle hořejšího jest plocha dvanácti-úhelníka p = 11:1962a*, a je

likož strana jeho a = 5“, bude p= 11:1962.5*=279905D"=1944D.

Z toho se ustanoví objem hřídele, nás

budeť K= 1944 . 15 = 29-16c".
•

obí-li se plocha tato délkou jeho,

8*
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2. Jaký objem měl by 10" dlouhý sloup, kdyby se z válce, jehož průmě

15“ obnáší, do osmi stran pravidelně přitesal – ?

Jelikož poloměr "/,“ obnáší, bude plocha osmiúhelníka p =

28284. (*%)*= 1590975D" = 1:1049D a objem K=11049.10=
11049c". •

3. Jaký průměr musí míti 18 dlouhý válec, aby z něho pravidel

vytesaný dvanácti-straný sloup aneb hřídel 250' v objemu měl – ?

0dnásobíme-li objem sloupu délkou, obdržíme průřez čili základu

plochu jeho, totiž p=25:18=*%,D =200D“, tak že dle hořejší

poloměr r=05774|/200=05774. 14:142=81656“=8" 2" a pri

měr 16'/,“ velký bude.

4. Jak velký povrch měl by 7" dlouhý sloup, kdyby se z válce, který 1f

v průměru má, do osmi stran pravidelně přitesal – ?

Dle hořejšího bude strana jeho a= "7654. 8“= 6 123** =0510

široká a jelikož hrana 7* dlouhá jest, bude plocha každé stran

0:51.7=357D' a všech osmi stran čili celý plášť sloupu 8 .357C'=

2856=28%D.

5. Jaký průměr musí míti válec, aby z něho pravidelně přitesaný šes#

straný sloup 20D“ v průřezu měl – ?

Budeť r=06204L/20=0:6204.44721=2774“ a průměr=55;

XIX. Míry.

A. Míra délky.

Základ obecné délkomíry naší jest sáh, který při 13" R. 189

metru a 09731 toisy obnáší. Starý francouzský sáh toise jest for

fikačním (vojenským) sáhem naším. -
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Sáh se dělí na 6 stop, stopa na 12 palců, palec na 12 čárek a

čárka na 12 bodů,

Porovnáním měr cizozemských s naší, shledalo se, že

1" ruská a angl. '/, yardu = 0.9642'=11“ 6°/,“; také 28" ang. = 27" naš.

1" pařížská, % toisy = 10276'=1' 4“; „ 36' pař. = 37" „

1. pruská čili rýnská =09929'=11" 11";" „ 143 prus. = 142 „

Stopa naše= 10371" rus. a angl. =0.9731" pař. = 10072 prus. =

)-3161 metru= 140:127“ = 140%“ paříž.

Palec=2634mm=26%mm=%dm a čárka=2195mm=2%mm = '/,cm.

Pro snadné počítání a dobrý přehled měří se ve velkém, jako při

vyměřování luk, polí, lesů a p. jen sáhem s ohledem i na menší deci

nalní zlomky jeho, kterým se však, aby se i starému zvyku vyhovělo,

»bvyklá pojmenování stop a palců dávají, vždy s dodatkem, že to mě

:ické čili polní stopy a palce jsou, na rozdíl známé míry duodecimalní.

lestiť tedy

měřická č. 01"=72"=7"2%"; a obecná 1'=01667°=1'6"6"/,“ měř.

** 37 33 001"=864"=8%" » 33 1"=0-013899 – 1** 4***

4/4 39 33 0001"=0.86"= %,“ 37 3) * 1"=001157°= 1 %"

Dle tohoto rozdělení jest obyčejně také řetízek zařízen, kterým se

pole měří. Obnášíť 10° a každý sáh deset článků čili měřických stop.

topy tyto dělí se od sebe želežným, sáhy však mosazným kroužkem,

ve kterých na směr. řetězu kolmá příčka ukončení sáhů ukazuje. Pro

potřeby obecné bývá sáh na řetízku také na 6' rozdělen a každá stopa

půlstopa od druhé kroužkem oddělena. – Místo řetízku užívá se také

ěkdy míry měřické čili šňůry; tato neposkytuje sice takové určitosti

ako řetízek, poněvadž se táhne, jest ale pohodlnější, jelikož se na

otouč svinutá v kapse nositi dá.

Má-li se rychle buď i jen sblíženě měřiti, užívá se k tomu délky

becných kroků našich. Počítáť se obyčejně 5 kroků na 2", tedy krok

a O 49 čili 10 kroků na 49. Podlé toho dělá 100 kroků 409 a 10000

roků 4000" čili jednu míli a řetízek měřický jest 25 kroků dlouhý. –

ěkteří počítají 12 kroků na 5" a jinak; rozumí se však samo sebou,

eby každý k jakémusi určitějšímu měření délku svých vlastních kroků

říve ustanoviti musil. Jelikož se délka každého sta sáhů kameným

oupcem aneb jinak na silnicích našich vyznačuje, může každý znaků

:chto použíti, aby chůzí po silnici délku kroků svých ustanovil. –

ovedouť mnozí nejen krok této určité velikosti držeti, nýbrž s jakousi
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jistotou 100 takových kroků za každou minutu vykonávati, tak že

10000 kroky za 1 hod. a 40 min. míli cesty ucházejí. -

Ctverník kruhu dělíme na 90°, kruh tedy na 360°; 1°= 60

a 1"= 60“. -

Francouzové dělí čtverník na 100° (degré); 1"= 100 a 1" = 100“.

Poloměr zeměkoule naší . r= 3,356922'11"=839'23 našich = 858

zeměp. mil. Na obvodu zeměkoule naší jest

arc 1°=58687°=14672 = 14% naší aneb 15 zeměpisných mil;

arc 1'=978-12°= '/, míle a arc 1"=163"=16° 1' 9%,“ = 16%"= 100.

Část 10,000000vou čili určitěji 10,000856 čtverníka zeměkoule naší

která při 13° R na pařížské sáhovce 3' 11'296" pař. obnášela, přenesli

Francouzové na platinovou tyč, vloženou do tajícího se ledu, vzali ji

za základ všech měr a nazvali za tou příčinou i mětre (míra). –

Náhodou jest metr = L/10= 3:16 . . tedy asi tak dlouhý jako hůl

velkého muže. Určitěji obnáší však

metr=3-1635'=3' 1" 11%"=38“; jinak 49m = 155' našim.

decimetr =0.31635'=3" 9%"=3%“; „ 5dm = 19"

centimetr= 0.031635'=4555"=4%“; „ 11cm = 50"

milimetr= -0031635' =0.456"=5%" „ 11mm=5“

Odtud vzata i nová francouzská míle, která co desetina francouzského

degré obvodu zeměkoule naší, myriametrem jest, který 10000 metrů

obnáší. – Poštovská míle naše jest 4000° velká; i míle v ostatních

zemích vzata od míry sáhové; porovnáme-li je s mílí a sáhovou měrou

naší, obnáší -

míle zeměpisná č. něm. = 3912467°= arc / s°; jinak 46 zem = 45 naš.

„ ruská, verst, =56247°= '/, míle; „ 64 verst = 9 „

„ francouzská nová = 527255"='/, „ „ 22 myr = 29 „

„ anglická = 84852"= % „ „ 33 angl. = 7 „

„ pruská = 3971'45"= 1 „ „ 140 prus. = 139 „

„ obecná mořská =97812"='/, „ „ 49 moř. = 12 „

- Míle naše = 10224 zeměp. = 7:1115 rus.= 0.7586 franc. = 4714

angl. = 10072 prus. =40895 mořské míle.

Mimo tyto míry máme i zvláštní míru na zboží střižné a p. a sice

loket vídenský a nyní obecný=295797“=29%"= "/, lokte česk.

loket český měl 2 české = 18753'=076079 lokte víd. jinak

21 loket český = 16 lokt. víd.
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B. Míra ploch.

•

Měr, kterými se délka měří, užívá se ve čtverci, aby se velikost

ploch ustanovila. Obecná míra ploch jest tedy čtvercový sáh, který

3597145D metru a 094693U toisy obsahuje.

Čtvercový sáh se dělí na 36D, 1D na 144E}" a 1D“ na 144D“.

Dělení 15" na 36D', 4D' na 144D“ a t. d. neposkytuje dosti

přehledu, jehož v životě praktickém potřebí bývá; pročež si i praktikové

stanovení velikosti ploch tím usnadnili, že jeden rozměr jejich udělali

neproměnný, tak že pak jen potřebí druhý rozměr ploch vyznačiti, aby

se velikost jejich ustanovila. Všeobecně se béře sáh za tento nepro

měnný rozměr, odkudž se i takováto vymyšlená plocha, plocha sáhová

a stanovení velikosti ploch tímto spůsobem jich sáhováním nazývá.

Obsahujeť pak stopa takové plochy pruh sáh dlouhý a stopu široký,

palec však pruh sáh dlouhý a palec široký a t. d., odkudž míra tato i

měrou sáhovou čili pruhovou nazvána jest. Budeť podlé toho

1"," t. j. sáhosáh č. 1D"= 6% t. j. sáhostop a taková 1"'=6D"= %T"

1°' „ sáhostopa = 12°“ „ sáhopalců „ 1","=72D"='/,[]'

1"“ „ sáhopalec = 12"" „ sáhočárek „ 1","=6D"= '/,,D"

1°“ „ sáhočárka = 12"" „ sáhobodů „ 1","=72D"='/,D"

V obecné mluvě se předložka sáho– vynechává a říká jen krátce:

čtvercový sáh má 6 stop, stopa 6 palců a t. d. poněvadž se, když řeč

o ploše, již samo sebou rozumí, že to sáhostopy a sáhopalce jsou.

Má-li se plocha sáhovati t. j. velikost její pruhovou čili sáhovou

měrou ustanoviti, násobí se každá část jednoho rozměru jejího, buď si

ona jakéhokoli pojmenování, každou částí druhého rozměru jejího taktéž

jakéhokoli pojmenování, poněvadž vždy dvě, ať jsou pak jakékoli, plochu

dávají. Aby se každá plocha tedy i čtvercovaná t. j. čtvercovou měrou

ustanovená na míru sáhovou snadno uvesti dala, potřebí sobě jen pa

matovati, že 11,4 čili 1D'= 2%", 1*,**=20," & 1"," čili 1D}"=20" jest,

aby se ze všech možných ploch sáhovaná udělala. Kdyby např. plocha

5" dlouhá a 3" široká ### tedy 5' × 3'= 15D' obnášela, bylo by

to jinak 15 × 2%"=30","=2% 6%". Takby i plocha 5" dlouhá a 8“

široká, 5" × 8"=40'," čili 40 × 2","=80","=6","8",“ čili krátce 6" 8"

obnášela.
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Porovnáním měr cizích s naší shledalo se, že

1Dº ruská a anglická =09297D' naší; jinak 15D' rus. = 14D' našim.

1D' pařížská = 10560D' „ „ 18D pař. = 19D' „

1D pruská čili rýnská =09858D' „ „ 71D prus. = 70D“ 33

Ctvercová stopa naše= 10756D' angl. =09470D“ pař. = 10144D

prus. = 0.0999 čili sblíženě %D metru.

Tímž spůsobem udělali si i Francouzové z míry metrické míru

ploch, která tu výhodu do sebe má, že z každé jedničky pojmenování

vyššího vždy 10*= 100 jedniček pojmenování nižšího povstává, tak že

1D metr= 100D decimetrům, 1D decimetr = 100C]: centim. a t. d. –

Porovnáním těchto měr s naší, shledalo se, že

1U metr . =100079D = 10D našich a 1D"=3-5971 =3%D metru.

1D decimetr =144114D"=14%D“ „ „ 1D = 999= 10D decimet.

1D centimetr= 0.1441D"= '/,D" „ „ 1U"= 6938=7D centim.

1U milimetr = 02075D"=%D" „ „ 1D"= 4819=4%D milim.

Za polní míru u nás platí jitro, plocha to 1600D° velká, kterou si

v podobě čtverce 40° dlouhého a 40" širokého představiti můžeme

Sblíženě si je znázorníme, vezmeme-li 100 kroků do délky a 100 kroků

do šířky, čímž povstane čtverec velikosti jitra. Podlé řádu josefínského

od r. 1785 jest to plocha dvou korců čili strychů aneb tří měr výsevku,

tak že 800D" na korec a 533%D° na míru připadá. -

I ostatní země mají svou zvláštní polní míru více méně libovolně

z obecné plochomíry odvozenou, vyjmouc Francouzsko, kde míra dese

tiná za základ položena jest, a sice dekametr ve čtverci čili 100D metrů

se zvláštním pojmenováním are. Jelikož se ve Francouzsku měřický

řetízek 20 metrů dlouhý dělává, jest čtverec z měřického řetízku, v

pravém úhlu o střední kroužek zahnutého, polní měrou jejich. – Po

rovnáním cizozemských polních měr s naší, ukázalo se, že

are ve Francii=100079D'=277998D"=27%D"= %, jitra.

hektar „ „ =277998D"=17375 jitra; jinak 19 hekt=33 jitrům

desetina v Rusi =303697D"=1898 „ „ 10 deset= 19 „

acre v Anglii =112498D"=07031 „ „ 37 acrů = 26

Morgen v Prusku=709792D"=04436 „. „ 9 Morg=4 „

Jitro naše =575544 ar=05268 deset=14223 acr=22542 Morg.

Náš lán = 50718D"= 18244 ar=64 strychy = 32 jitra.

Čtvercová míle naše obsahuje 16,000000D" čili 10000 jiter.

Míle zeměpisnáj=15,307398D"=09567D míle naší; jinak

24D míle zeměp. = 23D mílím našim.
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C. Míra těles.

K měření těles berou se svrchu uvedené míry v rozměru trojím co

kostky. Jestiť tedy kostkový sáh, kostková stopa a kostkový palec

měrou objemu a těles vůbec.

Kostkový sáh, který 6-822397c metru aneb 199035593c pař. stopy

obsahuje, dělí se na 216c", kostková stopa na 1728c“ a 1c" na 1728c."

. Poněvadž se rozdělení sáhů na stopy, stop na palce a t. d. a ve

likost objemů vůbec čísly tak velkými dobře a snadno přehlížeti nedá,

udělali si praktikové, zvláště zedníci i zde míru sáhovou. Představujíť

si při stanovení objemů hmot čtvercový sáh co základnu, berouť 1" za

šířku a 1" za délku, tak že jim pak jen výšku, tedy jen jeden rozměr

stanoviti a měřiti jest. Řekne-li se ve smyslu tomto jedna stopa na př.

kamene, vyrozumívá se tím rovnoběžnostěn 1" dlouhý, 1" široký a 1"

vysoký. Máť pak i zde sáh šest stop, stopa 12 palců a t. d., jen že

to sáho-sáho-stopy a sáho-sáho-palce jsou. Porovnáme-li i tuto sáhovou

míru s obecnou měrou kostkovou, bude

1","" čili 1c"=6","" t. j. sáho-sáho-stop čili stop sáhových.

1 0,0," =12°°“ „ sáhových palců, což dělá 36c"=%c"

10,0," = 12","," „ 33 čárek „ „ 3c"= '/„c"
10,0," = 129,9,**** % 39 bodů 39 3) 432c"= % C4

Má-li se těleso sáhovati, vysáhuje se zprvu z dvou rozměrů ná

vodem svrchu uvedeným základní plocha a za pomocí třetího rozměru

pak i celý objem jeho. Tím povstanou rovnoběžnostěny rozličných

rozměrů, které se však na sáhovaný hranol snadno převádějí, uváží
me-li, že •

19,','=2","", 1"","=2","", 19,','1'=20,0,1" a 1%","=2°9'u jest.

Tak by na př. hranol 5* dlouhý, 4" široký a 3' vysoký, 5 × 4'=20D'=

20 . 29,“ = 409,“ za základnu a 3" X 409,“ = 1209"," = 120 . 29,9,"=

240",""=20",""=1",%' 8","" čili krátce 1 stopu a 8 palců v objemu měl.

Jako u nás jest i v jiných zemích, sáh, stopa a palec v kostce měrou

těles a objemu jejich. Porovnáme-li je s měrami našimi, jest

10" ruská a anglická =089640' naší; jinak 48c" rus. = 430' našim.

1" pařížská = 10852c" „ „ 35c pař.=386'

1° pruská a rýnská =09787° „ „ 48°° prus. + 47c' „

Kostková stopa naše = 111560' angl. =0.9215c pař. = 1'0217c,

prus. = 0.03159c metru. -
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Ve Francouzsku učiněna z metrické délkomíry v podobě kostky

míra pro tělesa vůbec. Decimetr v kostce jest základní měrou objemů

těles a nazývá se litre, tak že metr v kostce 1000 litrů obsahuje, tedy

kilolitrem jest a i jinak stěre se nazývá. Dle míry naší bude

kilolitr čili stér t. j. 1c,m=3166046e" jinak 75 stérů = 11c" našim.

hektolitr t. j. 100 litrů =3166046c" „ 6 hekt. = 19c

litr t. j. 1c,dm =54709258" „ 17 lit. = 12 mázů.

Kostkový centimetr 1c,cm =94537c" „ 18'/,c,cm=1c“ našemu.

Těchže měr užívá se ve Francouzsku i na látky sypké a kapalné.

což velkých výhod v životě obecném poskytuje. V jiných zemích stává

však pro každé zvláštní míry.

Pro látky sypké, máme korec a měřici čili míru vídenskou, nyní u

nás obecnou. Jsouť 2 korce = 3 měrám,a určitěji 21 korec = 32 měrám;

korec = 15220 míry = 296356'=3e"; jinak 80c'=27 korcům

míra = 06570 kor. = 19471c"=20"; „ . 37c' = 19 měrám

četverýk ruský = 0.4266 míry= 0-8307c' jinak 75 čet. = 32 měrám

quarter anglický = 47282 „ = 92063e"; „ 15 qu=71

Scheffel pruský = 0.8937 „ = 17401c“; „ 28 Sch=25

Jiná jest opět míra na kapaliny; u nás máme vědro, které se na

40 mázů dělí, máz však na 4 žejdlíky. Porovnáním těchto měr s kost

kovou měrou naší ukázalo se, že -

vědro = 17920e = 1%c", jinak 5 věd=9c' a určitěji 24 věd=43c"

máz = 774144e"=77%c" a žejdlík = 1935360"= 19%c"

pinta = 104509c"= 1351 mázu, jinak 20 pint=27 mázů.

Soudek čili vůbec nádoba na vědro vína a kořalky má obsahovati

41 máz = 18368c a na vědro piva 42% mázu= 19040c'. poněvadž se

sedlina čili dolejší kvasničný kal, který se v nádobách usazuje, od či

stého nápoje odraziti musí.

I ostatní státy mají svou zvláštní míru na kapaliny; tak obnáší

vědro ruské č. 10 krušek = 869 mázu = 620c"; jinak 37 věd. r. = 8 naš.

kruška ruská =0.869 „ = 62c“; „ 23 kr. = 20 mázů.

gallon anglický = 321089 „ = 248:57c";„ 19 gal: = 61 „

vědro pruské č. 60 quartů = 48552 „ = 2175e"; „ 14 v. p. = 17 v. n.

quart pruský = 0.8092 „ = 62.6440"; „ 26 qu=21 máz.

V severní Americe užívá se měr anglických, pročež se zde o nich

také zvláště nemluvilo.

Vzor kostkové míry naší jest dutá kostková stopa, z mosazu sho

tovená, která se od r. 1756 v archivu u vídenského magistratu a při
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místodržitelství v Praze nalezá. Na ní stojí psáno, že se má k míře

víd. jako 10000: 19471 a k vědru víd. jako 10000:17920. – Jinak jest

1c = 0.5135 míry = 0.558 vědra. . #

Vzor míry vídenské patentem od 1. pros. 1756 ustanovený, jest

měděný dutý 18" vysoký válec, který má ve světlosti 15" 5" 2"

v průměru. Na něm jest latinsky napsáno, že se má ku korci našemu

jako 10000: 15220. – Pro obecnou potřebu může se míra ze dřeva

shotovðvati; má se však cimentovati t. j. úředně vyšetřiti, zdali pravé

velikosti jest a na důkaz této přehlídky má se do stěn jejich ouřední

pečeť vpáliti. Při měření smetá se vrch do rovně se stěnami.

Již patentem od 30. července 1764 přikázáno, aby se dolnorakouské

čili vídenské míry a váhy i v ostatních korunních zemích v obecnou

potřebu zaváděly; nicméně udržely se některé staročeské míry naše až

do nejnovější doby ve vlasti naší, až když patentem od 1. června 1856

nařízeno, že se ve veřejném prodeji a úředním jednání jiných měr než

dolnorakouských čili tak zvaných vídenských užívati nesmí.

Viz také Nauky technické, o spojivosti. V Praze 1855, kde o pů

vodu a souvislosti měr jakož o jich užívání více obsaženo str. 7 a násl.

XX. Měří dka.

A. Měřická.

Poměrné zmenšení výkresů řídívá se potřebou a vyznačuje se číslem,

které ukazuje, kolikráte každý rozměr ve výkresu, tedy na papíře menší

jest než v skutečnosti aneb naopak. Císlo toto jest pak poměrem

zmenšení a nazývá se i krátce jen zmenšením.

Při vyměřování katastralním béře se 1" za 40" t. j. rejsuje se %sso

skutečných rozměrů, poněvadž by se při menším měřídku velikost ploch

poněkud s jistotou ustanoviti nedala. Na půdorysy měst a vsí, kde na

malých plochách více majetníků pohromadě bývá, k uspořádání mezí

a k vytýčení menších dílů vůbec brává se 1“ za 20°, děláť se tedy

'/, 440 skutečných rozměrů. – Když se majetek jednotlivce rozeznávati

nemusí, brává se na půdorysy venkovských měst našich 1“ za 40°, na

půdorysy měst velkých 1“ za 100° a nejvěčších 1“ za 200°. Jedná-li

se však o dokonalejší určení velikosti ploch a výnosu jejich, potřebí,

aby i měřická stopa t. j. desátý díl sáhu v půdorysu znatelný byl. Za
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touto příčinou určen od vlády zemské při posledním vyměřování kata

stralním, pro upravení daní předsevzatém, 1“ na 4" a nařízeno, uživati

rozdělení měřického, t. j. děliti sáh na 10 stop a t. d.

Dle dek. min. od 15. pros. 1852, C 6092 béře se při měření po

drobném na půdorysy železnic a silnic s vůkolními krajinami 1“ za 20°.

Totéž platí i o řekách, nejsou-li širší než 20°; jsou-li však širší, béře

se 1" za 40°, tak že se i plánů katastralních k témuž účelu užíti může.

Aby se při stavbách silnic a železnic jakož i při regulování řek pře

hled a vůbec práce usnadnila, ustanoveno tímž dekretem, že se v půdo

rysech železnic, silnic a řek 1“ za 200° bráti má. Při půdorysech,

které se jen pro přehled dělají a u řek, které širší jsou než 20°, má

se !" za 400" bráti. /

Má-li se v průrysech na délku (Längenprofil) svah železnic, silnic

a řek do podrobna vyznačiti t. j. znázorniti, oč na určitou délku stou

pají a padají, beře se 1" za 40° a u řek, které nejsou širší než 20",

1“ za 20°. Výšky se však dělají desetkráte věčší.

Techničtí úřadové vojenští berou při půdorysech pevností i s budo

vami jejich 1" za 12°, při půdorysech místností podzemních (souterrains)

1" za 6°, při půdorysech budov vojenských 1“ za 3" a na průrysy jejich

1* za 29.

Mapy vojenské (General-Quartirmeisterstab-u) dělají se podle tak

zvaného měřídka vojenského 1“ za 400°, tedy '/,ssoo skrtečných roz

měrů. Při vojenském měření béře se obyčejně 1“ za 200°; při snímání

a rejsování plánů těchto na čisto brává se pak 1" za 400°. – Při po
sledním triangulování u nás vzat 1“ za 200°. •

B. Stavitelská.

V nárysech jakož i v průrysech stavebních plánů brává se dle

předpisu (gub. nař. od 15. července 1837, č. 34459) 1“ za 1°; dělá se

tedy jen '/, skutečného rozměru tak že každý sáh v skutečnosti na

papíře jen 1“ dlouhý jest.

Při půdorysech brává se však,1“ za 2"; rejsujeť se tedy jen %,

skutečných rozměrů. Téhož měřídka užívá se také při průrysech na

příč u železnic, silnic, hrází, řek, mostů, splavů, cestovodů, tunelů a p.

Podlé tohoto měřídka rejsují se i stavby a vazby dřevěné a železně,

a jen tenkráte brává se měřídko dle potřeby věčší, když by 1“ na 2°

|
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k jasnému znázornění stavebních předmětů nedostačoval. – Pro nárysy

architektonické a vysoké stavby u železnic, silnic a řek brávají se */,“

za 1", tedy %s skutečných rozměrů. -

XXL Poměry stavebních rozměrů.

Nejjednodušší poměry 1:2, 1:3 ano i 2:3 a 3:5 se nejvíce líbí;

3:7 a 4:9 nechce se více líbiti, protož se vždy i jednodušším přednost

dává. Nelze-li oku poměr snadno uhodnouti t. j. nemůže-li hned na

první pohled ustanoviti, kolikráte jeden rozměr v druhém obsažen,

počne se přirozeně domýšletí, že stavitel rozměry tyto snad jen tak

na zdařbůh vyvolil, aniž by byl na nějaký poměr jejich pomyslil.

Poměr 1 : 2, který se nejsnadněji pozná a sestaví, stal se proto

také oku nejmilejším. Dělají-li se rozměry oken, dvéří, vrat a j. dle

tohoto poměru, líbí se ano, jak staří spisovatelé dosvědčují, líbily se

také po všecky věky; líbíť se ovšem i poměr 2:5 a 3:5, ale nikdý

tak obecně jako onen jednoduchý. Z toho následuje, že hy se jedno

duchý poměr tento, kde ho v stavbě stává, šetřiti, a kde ho není, uměle

přivoditi měl. Proto má býti střed domu, kterým se poměr tento tvoří,

zvláště odznačen, což se také vraty, dveřmi a okny pro jich tmavší

barvu snadno uskutečňuje. Je-li střed odznačen, žádá souměrnost, aby

pak pravá polovice právě taková byla, jako levá, z čehož následuje,

žeby v pozemí vrata aneb dvéře u prostřed a po obou stranách stejný

počet oken aneb krámů a ve všech poschodích nerovný počet oken býti

měl. Pro pravidelnost také pak potřebí, aby všecka okna každého

poschodí stejně velká, stejně vysoko a od sebe stejně daleko, byla

a aby okna všech pater, nevyjímajíc ani okénka na půdy a do sklepů,

nad sebou stála. Ani komíny neměly by nesouměrně ze střech vy

kukovati. – Nestačí-li jedny vrata pro dům, jakož toho vždy potřebí,

když dům délší než 60°, rozdělí se délka jeho na 3 stejné díly a

povstalá dvě dělící místa vykazují polohu vrat. Někdy se také i výška

domu s délkou jeho v určitý poměr uvádí, tak že se výška k délce

jako 1:2, 1:3 aneb 2:3, 2:5 někdy i 1:4 brává; nerádo se však pře

kračuje 1:6.
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XXII. Barvení výkresů technických.

Aby se, kde a pokud to možná, barva brala, která výkres skuteč

nosti nejpodobnější činí, jest zde pravidlem; ostatně má i zvyk své

právo a pak i zvláštní v některých případech předpisy. Z. toho následuje

samo sebou, že se k tomu dle rozličných náhledů i rozličných barev

užíti může, ano že se i rozličných užívá. Vůbec se nedají barvy určitě

ustanoviti, tím méně tenkráte, když se jedna s druhou míchá, poněvadž

z toho nekonečná rozmanitost odstínů povstává. Vkus a zvyk zde

předpisuje a rozhoduje, ačkoli vždy hlavním pravidlem ostane, aby

barva na výkresu skutečný předmět co možná nápodobila.

Na výkresích technických užívá se nejvíce barev rostlinných. Mine

ralní barvy krycí mají tu vadu do sebe, že se na ně psáti nemůže a

že s vodou a vůbec s vlhkem v nižádnou stýčnost přijíti nesmí, poně

vadž se rozplývají a smývají. Pravidlemť tady, užívati tónů světlých,

průhledných a vůbec takových, kterými by se vyrejsované předměty,

hrany, meze, do plánů vepsané rozměry a p. nezakryly.

Na rozdělávání barev dobře jest bráti vodu překapanou (destilo

vanou) a není-li jí po ruce, rádno bráti vodu dešťovou aneb vůbec

čistou vodu měkou. Každá barva žádá čistou mušli aneb čistý šálek

a možná-li i zvláštní štětec. Lépe jest tříti barvy štětcem než-li v šálku,

poněvadž se tam drobívají a barvu kalí; tuš se však nejlépe na prstu

roztírá. Na výkresech, které se kolorovati mají, rádno dělati conturu

vždy čerstvě natřenou tuší, aby při barvení nepouštěla. Contura–li ve

všech částích úplně provedena jest, poleje se celý výkres čistou vodou,

a nechá pozvolna uschnouti. Papír takto očištěný přijímá pak barvy

stejně na všech místech, tak že spůsobem tímto dokonalé barvitosti

docíliti možno. Do štětce se nebéře ani málo ani příliš mnoho barvy,

poněvadž se v obojím případu skvrny dělají,

Při barvení jest pravidlem, že se na plochy věčší berou barvy bledší

a naopak, a že se varovati jest, aby předměty nepatrné nad jiné důle

žitější nikdy barvou nevynikaly. -

A. Měřických.

Pole se barví bledě tabákem. Čisté barvy tabakové se nabude,

nechá-li se šňupavý tabák v čisté vodě vařit a pak se pijavým papírem
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aneb plátnem filtriruje čili procedí. Na lot tabáku brává se asi žejdlík

vody. Dobrá-li barva tato, pozná se teprv, když byla na papíru uschla;

ona se nechá dlouho držeti a bývá čím starší tím lepší. – K témuž

účelu míchá se také někdy karmín s gumigutou. Přidá-li se k tabáku

něco karmínu, aniž by se tím příliš červeným stal, hodí se na

vinice, chmelnice, štěpnice, školky a p., které se však také smí

šeninou z karmínu, tuše a žluti pokládají. K témuž účeli míchává se

také karmín s gumigutou aneb raději se sienkou dosti na bledo. Na

louky béře se na bledo rozpuštěná měděnka (Grünspan) a k ní se

přidává něco gumiguty aneb raději žluti řešetlákové. – Tekutá měděnka

připravuje se z krystalené, která se s kalcinovaným viným kamenem

v stejném množství roztluče a v čisté vodě na teplém místě státi nechá.

Když se smíšenina tato po několika dnech byla odstála a zčistila, sleje

se opatrně a slabá-li, nechá se ještě varem voda z ní odpařiti. V láhvičky

odlitá slouží tekutá měděnka tato k účelům, svrchu uvedeným. Zluť,

která se s měděnkou míchá, dělá se z bobulek řešetlákových (rhamnus

infectorius), které se trochu rozmačkají a v čisté vodě povaří. Odvar

se procedí a nechá delší čas státi, až se všecken kal usadí; čistá ka

palina sleje se pak do láhviček k uschování. Přileje-li se něco této

žluti řešetlákové k měděnce, dá pěknou zeleň na trávu, která když

uschne, trochu sežloutne, časem se však nemění, aniž čeho ztrácí na

čistotě své. – Místa močálovitá vyznačují se na lukách bledě tenkými

modrými čárkami, které se hustě k sobě kladou. U bařin se střídají

modré čárky se zelenými a černými. Na

pastviště brává se měděnka, a k ní se přimíchává žlutá a něco

červené; místo těchto může se k ní také něco barvy šafránové přidati. –

Barva šafránová povstane, když se několik nitek šafránu ve vodě roz

močí, prstem rozetře a vodou pak dostatečně zředí. Když se kal byl

usadil, sleje se vrchem ustálá barva čistá. – Barvou luční barví se také

zahrady ovocní; dělávají se však něco ohnivější. Na

zahrady zelinářské béře se měděnka, ku které se něco gumiguty

a něco tuše přimíchává; někdy se užívá také jen zeleni šťávné (Saft

grün). Na zahrady ovocní a zelinářské brává se i barva luční, a když

byla dostatečně uschla, pokrývá se zelení mitišovou (Mittisgrün), na

husto rozetřenou, ku které se i něco gumiguty přimíchává.

Květnice a krásosady čili zahrady ozdobné pokrývají se zprvu barvou

luční a pak se všelijak malebně potečkují. Také se béře na ně zeleň

šťávná, která se k tomuto účelu místo vody v měděnce rozdělává.
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Stromy, chmel, víno, ploty, keře a p. potečkují se silnou barvou

zelenou na př. nezředěnou měděnkou aneb zelení mitišovou. Obyčejně

se brává na stromy ovocní zeleň sviňobrodská, v měděnce rozdělaná:

na stromy lesní a křoviny brává se barva tmavo-zelená, smíšenina to

z modré a žluté, a rozdělává se v měděnce. Vrbiny a stromy pro

ozdobu dělávají se zažloutlou zelení, smíšeninou měděnky se žlutou

Stromy lesní, ano i stromy ovocní v zahradách a v polích dělávají se i

také jen silnější tuší.

Lesy a anglické zahrady kolorují se tuší. „Aby plochy tyto čislé

byly, pokládají se slabou tuší tolikráte, až žádoucího tónu nabudou

Někdy se pokrývá tuš ještě bledou luční barvou aneb se již k tuši

přimíchává něco zeleni šťávné, zvláště, má-li se mlází vyznačiti.

Vody se barví bledě modří lučebnou aneb berlínskou a sice tim

slaběji čím plocha jich věčší jest. Proud vody čili nejhlubší místa

v řece vyznačují se buď barvou nejtmavší, která se k břehům smývá

aneb se vede těmito místy čára, skládající se z kratinkých přetržitých

čárek.

Potoky se vyznačují modrými čarami.

Kamené stavby barví se karmínem, obyčejně z láhviček, které se

dobře uzavírati musí, poněvadž se jinak obsažený v něm čpavek vytrácí

a barva kazí;

budovy veřejné dělají se tmavší než privatní, karmínem silným.

Průčelí kamených stavení vyznačuje se silnější čarou karmínovou, která

se na kraji avšak uvnitř budovy vede. Na půdorysech měst, kde 100

aneb 200 sáhů na 1“ přichází, rozeznávají se od sebe jen celé skupiny

a ostrovy domů ulicemi; výminku činí v tomto případu budovy obecné,

poněvadž se indickou červení tmavě barvívají, kdežto se na ostatní

budovy rumělka béře, aneb i naopak, #

Dřevěná stavení kolorují se gumigutou bledě ; průčelí jejich značí

se černou čarou tuší. -

Ulice, náměstí, dvory, tržiště a j. zůstávají buď bílé aneb se koloruji

sienkou, aneb dosti bledě sepií, k níž něco sienky přimícháno.

Mosty zděné barví se karmínem, dřevěné gumigutou. Co na mostech

a lávkách ze dřeva jest, vytáhne se tuší, co však zděné, karmínem.

Zděné ohrady, pilíře a p. dělají se karmínem červené; ohrady dře

věné a ploty dělají se tuší černé.
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Silnice státní značí se bledě karmínem, ku kterému se někdy i něco

tuše přimíchává; tak se také pokládá železnice, na které se kolej

tmavou modrou čarou vyznačí. Na -

silnice okresní a cesty obecné brává se sepia se sienkou, tón však

v němž sepie převládá. Stoky u silnic a u cest značí se čarama tuší.

| Vedou-li se cesty půdou, která tmavě vyznačená, musí se světle držeti,

i a naopak tmavě, aby dosti vynikaly. Také se pokládají smíšeninou

z karmínu, gumiguty a tuše.

Stezky a pěšiny barví se gumigutou.

Pustiny a holé skaliny se nebarví; písčiny se tuší drobně tečkují.

Hlinovatky kolorují se sienkou ve více odstínech; na

strže se brává sepie. Na

skály se brává sepie ve dvou neb více ostrých odstínech a na

kamené lomy míchává se modrá barva s tuší.

Stínové čáry dělávají se jen u stavení; vržený stín u stromů,

viného keře, chmele, a p.

Stromů, křovin a p. nesmí se příliš mnoho dělati, aby se jimi meze

rozličných parcel nezatemnily; i jen několik jich dostačuje k vyznačení

celých velkých ploch, jimi pokrytých.

Tabák a měděnka jsou silnější a tmavší když uschnou; sienka,

* sepie a tuš však naopak vyblednou.

# Pořádek, jakým se výkres kolorovati má, řídí se přirozeností barev;

tak známo, že se měděnka rozplývá, pokládají-li se sousední plochy

*dříve než byla uschla. Protož se i voda dříve barvívá, je-li vedle luk,

# než tyto ; jinak rádno buď nechat louky a p. napřed několik dní vy

#schnout, aby na krajích barvy nesplývaly, aneb pokládati barvy mě

*děnkové ku posledu. – Lesy se dělávají nejdříve, aby se tuš poněkud

"smý ti mohla, kdyby příliš tmavé byly. Obyčejně se potom kolorují cesty

:*, vody, pak pole, vinice, zahrady, pastviny, louky, domy, ohrady,

pilíře, sloupy a t. d. Na konec se stromy, víno, chmel, ploty, keře

a j. ostrým tónem krapenkujou.. Jinak bývá také pravidlem, aby se

a kovou barvou kolorovati počalo, která na výkresu nejvíce plochy

;zajímá, na př. tabákem. Tečkování potřebné dělá se před kolorováním,

ačby se i po něm vykonati mohlo.

Tmavě-li plochy sbarveny aneb chybeno–li docela, dá se barva

části smýti ano mnohdy i jaksi odstraniti, Gumiguta se k tomuto

„íče!!! napustí čistou vodou a pijavý papír se na ni přitlačuje, čímž

»arva bledne. Opakuje-li se to několikráte, zmizí téměř docela ač ne

fi

9



130

na čisto. Tímž spůsobem zjasní se barva polní, je-li příliš tmavá, ač

se zcela odstraniti nedá, leč by se nožem vyškrabala. což i o karmínu

a o tuši platí. I luční barva se tak zjasňuje a vymývá, jen že se místo

čisté vody rozpuštěným kamencem napouští a plocha pijavým papírem

tře, čímž se měděnka téměř docela vytratí.

Má-li se výkres obrejsovati, klade se průzračný papír aneb plátno

na něj a vytáhne se dle potřeby tužkou, tuší aneb jinou barvou. Jinak

se mohou na daném výkresu nadělati rovnoběžné čáry ve dvou na sebe

kolmých směrech a ve stejné vzdálenosti od sebe, avšak jen slabě

tužkou, aby se snadno vymazati daly. Z toho povstanou čtvercové

týž počet čtverců naskrze stejných udělá se i na papír, kam se výkres

přenesti má. Udělají-li se čtvercové tito na papír věčší, bude i celý

výkres v témž poměru věčší a naopak. Ze ostatně čtvercové tito *

následovně oba výkresy také stejné býti mohou, rozumí se samo sebou

. Aby se původní výkres počárkovati nemusil, stává i zvláštních rámců,

v nichž hedbávnými křížem v stejných vzdálenostech nataženými nitkami

čtvercová síť povstává. Tato se pak na výkres náležitě položí, který

se pod nitmi tak do stejných čtverců rozpadne, jakoby počárkován

byl. – Ostatně stává i rozličných nástrojů, za jichž pomocí se výkresy

zvěčšují, zmenšují aneb vůbec jen na jiné papíry přenášejí.

Aby poloha půdorysu dokona určena byla, klade se papír tak, aby

vyrejsovaným postraním okrajem svým od jihu k severu směřoval, tak

že pak i keře a stromy na plánu tento směr mají.

B. Strojnických.

Zelezo lité barví se tmavou modří; k indichu se něco černé tušť

a malounko karmínu přimíchává, tak aby barva černá převládala; také

se k tomu dobře hodí neutralní inkoust smíšený s tuší.

Zelezo kované značí se touž smíšeninou, barvitost se však dělí

bledší a jasnější, tak aby modrá barva převládala; také se na ně dobře

hodí pruská modř, ztemněná buď červení benátskou aneb indickou:

místo těchto červení může se k ní malinko karmínu aneb raději kar

mínového laku a něco tuše přimíchati. Na

měd se béře karmín s tuší, někdy se k tomu přidává i malounko

čisté „sepie; také ji karmín, umírněný červení indickou, dobře ná

podobí. Na
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mosaz se béře gumiguta, které se někdy něco karmínu při

míchává. *

Slitiny rozličné, jako na ložiska, zácpavky a p. dělají se světlejší

než měď a tmavší než mosaz, k čemuž se podobných smíšenin užívá;

tak slouží zde dobře karmín s gumigutou ve světle; ve stínu se při

míchává ku karmínu hněď vandiková. -

Dřevo se vyznačí smíšeninou z gumiguty a karmínu, ku kterým se

i něco tuše přidává. Necháli se v této smíšenině barva černá a žlutá

více převládati, hodí se také k vyznačení zevnějška zdí, kdežto se

průřez jejich čistým karmínem pokládá. Také se barví dřevo zředěnou

sienkou, ku které se více méně tuše přimíchává, aby se rozmanitých

odstínů docílilo. Ve světle se barvívá dřevo sienkou aneb červení

benátskou, když jim přimícháno gumiguty. Aby se dřevo ve stínu

vyznačilo, přidává se k uvedeným barvám sepie aneb raději hněď

vandiková. Také se může na dřevo vzíti světlý aneb tmavý okr a něco

hnědi vandikové. – Dřevo v průřezu dělává se obyčejně tmavší, aby

se hned na první pohled rozeznati dalo.

Na vodu, má-li býti do modra, béře se pruská modř, umírněná

benátskou červení aneb barvou šedou; má-li býti do zelena, béře se

žluť indická smíšená s modří pruskou. -

Kámen tesaný podkládá se tónem šedým, který se z tuše, karmínu

a nějaké modři na př. indické, kobaltové aneb pruské skládá. Tato

barva šedá pokrývá se pak smíšeninou z gumiguty a benátské červeni

aneb také i jen bledou sienkou. Ostatně se zde i tak koloruje jako

v stavitelství. -

Zem čili půda barví se hnědí vandikovou s přimícháním něco sepie,

Okrouhlost předmětů vyznačí se, když toho potřebí, buď čárkováním

čili tak zvanou šrafurou, aneb smýváním barev k jedné straně. Cárko

vání toto děje se tuší aneb barvou dotyčné látky; smývání čili lavírování

buď barvou předmětu aneb tuší, která se pak náležitou barvou potře. –

Každý průřez se co možná stejně počárkuje. -

Vržené stíny dělávají se touže barvou, jen že se k ní něco tuše

přidá. Není však potřebí aniž rádno, všecky vržené stíny vyznačovati,

jak by to pravidlem býti mělo, poněvadž při složitějších strojích jasnému

přehledu překážejí. Na výkresech pro dílny ustanovených vynechávají

se všecky vržené stíny. Cáry stínové, které se na kulatých částkách

nedělají, činí výkres dosti zřetelný. Ploché částky strojů zůstávají bílé

a okrouhlé se vyznačují několika polohami náležité barvy,

9*
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C. Stavitelských.

V úředních planech mají se dle nař. od 15. července 1837 staré

zdi, které státi ostanou, bledě černě, které se strhnouti mají, jasně žluté,

zdi však, které se nově postaviti mají, karmínem červené barviti. Sta

vební předměty ze dřeva, které stojí, mají býti žlutohnědé, nové však,

které se postaviti mají, začervenale-žluté.

V půdorysu značí se

nové zdi na úředních plánech čistým karmínem; někdy se však ku

karmínu něco rumělky přidává, ano pokládajíť se zdi i samou rumělkou

a vůbec každou červenou barvou, není-li to výkres úřední.

Staré zdi, které státi ostanou, dělají se tuší bledě černé, zdi však,

které se strhnouti mají, vyznačí se gumigutou aneb jinou sirkovou

barvou.

Schody dřevěné barví se buď sienkou aneb nějakou žlutí, schody

kamené barvou modravou; při výstupu brává se na ně barva silnější,

při dostupu však slabší, aby hned viděti bylo, odkud a kam vedou

Obyčejně se při výstupu zcela vytahují, při dostupu však jen tečkují.

Tečkované čáry značí v půdorysu částky stavby nad zemí zdvižené.

jako na př. klenby na stropích, nad okny, ve dvéřích a p.

V průřezu (profil) barví se

zeď z lámaného a tesaného kamene, kanály, kluzy, zděné a pod

klenuté schody a rákosované stropy touž barvou jako zeď v půdorysu.

Na železo se brává modř neutralní, na dřevo obyčejně sienka a na

zem, jmenovitě násypy její nějaká barva kávová na př. sienka. Písek

se pokládá obyčejně světle žlutě, jíl zamodrale a obyčejná prsť čili zem

pokud možná přirozenou barvou její.

V nárysu (façade) se béře na

cihlovou zeď bez obmítky a na cihlovou střechu karmín, kterému

se něco gumiguty přimíchá, aneb rumělka, když k ní něco tuše přidáno:

také dostačí vrchní řidší část rozetřené , rumělky, která se pak míst

dolejším kalem jejím sesiluje.

Kamená zeď bez obmítky značí se touž barvou jako kámen vůbec,

ale tak, aby každý kámen své zvláštní obrysy měl; bráváť se na ně

sienka, které se však něco neutrální modři aneb čistého ultramarine

přimíchává podlé barvy kamene, který nápodobiti má; také se i same

sienky užívá, v rozličném však tónu. Kámen tesaný ze žuly barviva
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se modravě. z pískovce tesaný však do žluta aneb smíšeninou nějaké

žluti s karmínem.

Na střechu křidlicovou brává se modř neutralní; přidá-li se k ní

něco tuše a zředí-li se více, slouží pak dobře k vyznačení střech

šindelových; ostatně se šindel také tuší barví, přidáno-li k ní něco

gumiguty.

Sklo na oknech držívá se s oblohou v stejném tónu; pokládá se

tedy -modrou, které se něco žluté a i malinko černé přimíchává. Horem

se dělává okno temnější, čím více dolů, pokládá se vždy slaběji.

Na výkresech stavitelských se průřezy nečárkují a stínové čáry

dělávají se jen na římsách.

XXIII. Stavební servituty.

a. Zádnému majetníku není dovoleno, stavěti dům, jehož okap by

na půdu souseda zasahoval; je-li dům již takto postaven, musí se voda

odváděti žlabem na ulici, která obecní jest. – Odtud ty úzké uličky

mezi domky vsí a venkovských městeček našich.

b. Zádný majetník nesmí stavěti dům tak, aby ve zdi, kterou bez

prostředně s dvorem aneb se zahradou souseda hraničí, okna měl, která

by do dvora aneb do zahrady sousedovy hleděla. Chce-li v tuto stranu

světla míti, musí s domem 6 ... 9' ustoupiti, aby tím jakous takous

uličku aneb svůj vlastní dvorec pod okny měl. Hledí-li potom okna

třebas i právě tak do dvora aneb do zahrady sousedovy jako dříve,

nevadí to více. Kdyby to soused trpěti nechtěl, mohl by tomu ovšem

buď vysokými stromy aneb zdí dovolně vysokou na své půdě zabrániti.

c. K žádnému domu nesmí se v sousedství bez svolení majetníka

jeho nový dům tak přistaviti, aby tento zdí sousedního domu zároveň

používal. Stavitel musí pro nový dům tolik a takových zdí postaviti,

aby mu dokona sloužiti mohly, kdyby se sousední dům i někdy

strhnouti měl.

d. Dovolil-li soused proti slušné náhradě (polovici hodnoty), aby

se zdi domu jeho i k sousední nové stavbě použilo, stala se tím zeď

tato společnou, kterouž pak oběma sousedům rovnou měrou vydržovati

jest. Bez obapolného srozumění nesmí se pak ničeho na ní měniti,

žádný trám na ni položiti, žádné okno aneb díra v ní prolomiti, krátce

nic se nesmí se zdí díti, coby trvanlivosti její na ujmu býti mohlo.
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Takové společné zdi, ku kterým i zdi u dvorů a u zahrad a p. náleží

bývají původem častých hádek a soudů, za kteroužto příčinou by se

v novější době zdi společně stavěti neměly, když by toho nutná potřeba

nežádala. - -

e. Mnohý majetník musí dle starých úmluv i trpěti, když soused

jeho své průlivy, vodovody a p. jeho dvorem aneb jeho zahradou vede,

když hnojnici do jeho dvora svádí, jeho smetiště užívá a j. v. Ze by

se sousedu dobrovolnou úmluvou ještě více podobných výhod postoupili

mohlo, rozumí se samo sebou.

XXIV. Některé předměty ze života obecného zvláště stavitelské

ustanovené dle jich množství a velikosti.

Chlév svinský žádá pro každý kus k chování aneb na krmníku

prostor 6" dlouhý a 4 široký, tedy 24D' plochy. Je-li více kusů po

hromadě, dostačí na jeden plocha 16D' ano při věčším počtu i 12C.

Pro kance aneb pro svini potřebí chlívce 6" dlouhého a 5" širokého;

prase žádá plochu 12D a podsvinče 4D“. – Chlévy tyto měly by jíti

průčelím k jihu a býti 7 ... 8' vysoké. Dvířkům, do nich náleží

2 ... 2%" šířky a 5 ... 6 výšky.

Chodba v pozemí dělává se tak široká, jako jsou vrata; lépe jest

přidati jí 1" na každé straně, aby celkem o 2 širší byla než vrata

Širší se však nedělává, leč by to zvláštní účel chodby na př. skládání

zboží a j. požadoval. K průchodům pro jednu jen osobu jako k zá

chodům, k topení a p. dostačuje šířka 2“. Aby se však na chodbě

jeden druhému pohodlně vyhýbati mohl, potřebí šířky 4“; poněvadž se

ale chodbami i nábytek nosí, dělají se 6" široké, což také v domech

obyčejných šířkou jich nejpřiměřenější jest. V kasárnách mívají chodby

9" šířky, aby se tam i vojsko rozestavovati mohlo : v domech nádherných,

v skladištěch a p. jsou chodby i 12" široké.

Chrám má býti tak velký, jak to počet přivtělených duší žádá.

Od počtu tohoto odrazí se děti až do 6. let, jichž množství průměrně

%, pak staří, chorobní a jiní, kteří chrám Páně navštěvovati nemohou,

jichž průměrně také nejméně % všech přivtělených osadníků jest

Z vybylých % celého osadnictva připadá pak po každé tolikátý díl na

návštěvu chrámu Páně, kolikráte se denně mše svatá slouží. – Každá

osoba potřebuje stoje plochu 2I]", v stolici ale prostor 18" široký a 30
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dlouhý, v čemž však presbyterium zahrnuto není. – Kazatedlnice sta

vívá se 8 a kruchta 14' vysoko nad podlahou.

Cihla má svou určitou předepsanou formu a velikost. Cihla forti

fikační jest 1" dlouhá, '/, široká a '/,“ vysoká, tak že mezi rozměry jejími

poměr 4 : 2 : 1. Do 1c" zdi jest 1312 takových cihel potřebí. Dle

stavebního řádu od 27. března 1845 č. 16205 má cihla obecná 11%“

dlouhá, 5'/,“ široká a 2 '/,“ vysoká býti, aby s maltou tak velká byla,

jako cihla fortifikační. Do 10" zdi jde takových cihel 1728. Na klenby

dělávají se cihly klínovité, klenky. rozdílné dle oblouku klenbového; na

studnice a na zazdívání kotlů dává se jim však podoba lichoběžníka a

šířka asi 3kráte tak velká jako výška. Také se dělávají cihly z trusek

železných a j.; takové cihly škvárové bývají 6“ dlouhé, 6" široké a

12" vysoké a potřebí jich 710 do 16" zdi.

Cihlář s dvěma pomocníky udělá z dobré hlíny denně 1000 cihel

a vystaví je do řádků k sušení, k čemuž si hlínu sám nakopá. sešlape,

shněte a přiveze, není-li dále od stolu než asi 25". Místo těchto cihel

nadělá také 1200 tašek, aneb 600 kůrek (Hohlziegel).

Divadlo má každemu diváku v průměru poskytovati plochu 3D“.

I když se lidé tlačí, stojí v pozemí na 1D° plochy sotva více než

18 ... 20 osob; lépe však jest, když se na 1D" jen 14 diváků počítá.

Uzavřená sedadla dělají se 15" široká, 18“ dlouhá a kladou se 17"

vysoko nad podlahu. Zábradlí se staví 19“ nad sedadlo a pro sedadlo

vymezuje se tak široký prostor, aby jedno zábradlí od druhého 30"

vzdáleno bylo. Uzavřené sedadlo zajímá tedy plochu 5D'.

Dlažba žádá půdu dostatečně stlučenou čili zberaněnou a za

rovnanou, aby povrch její ovšem 9 ... 12“, níže ale takový byl, jaký

dlažba míti má. Na tuto připravenou půdu naveze se vrstva písku

4 ... 6“, do kterého se pak kámen klade. – Aby se dlažbou do země

voda netáhla, klade se na půdu asi 2 ... 3“ silná vrstva suchého

písku aneb raději prosetého šutru ze zdí a na to tenká vrstva malty,

což časem co kámen ztuhne. Do půdy takto připravené klade se

tesaný kámen, cihly, plotny a j. co možná těsně k sobě do rovně podlé

krokvice. Při tom se hledí, aby spára čili mezera jedné dlaždice do

spáry vedlejší nevbíhala. Hotová dlažba polije se řídkou maltou, která

z části do prázdných mezer vnikne ; ostatek se smete.

Sáhem vyrovnaného kamene, zajímá-li jednotlivý kus '/, aneb

nanejvýš */,6", vydláždí se nejméně 8D". Počítáváť se na 1D" dlažby

6“ vysoké, '/, „c", a 8 ... 9“ vysoké, % ... '/sc" kamene z lomů
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vrstevnatých; neláme-li se však kámen vrstevnatě, musí se ještě asi

% tohoto množství přidati. Na 1D° dlažby z lámaného kamene 6 ... 8"

vysoké potřebí 12c' písku aneb malty. – 1D° dlažby z krychleného

kamene žádá 10c' a z tesaných kamených ploten 7c' písku. Stojatá

dlažba z cihel žádá 6c" a dlažba z kamených ploten 4 ... 5“ vysokých,

4'/,cº malty na 1D". Kladou-li se cihly lehmo, potřebí 80 cihel, 1 '/,“

vápna a 3c" písku na 1D" dlažby. -

Dlaždič s pomocníkem připraví si půdu a vydláždí denně alespoň

3, ano nežádá-li půda mnoho přípravy i 4C]", není-li kámen a písek,

který si sami přivážejí, dále než 25 kroků od práce. Dláždí-li zedník

místo dlaždiče, udělá za den sotva více než 20" a na nejvýše 3C"

ležaté dlažby z cihel.

Dlaždice na chodby se dělají dle předpisu 8“ dlouhé, 8“ široké

a 2“ vysoké, na 1D" potřebí 81. Půdy se pokládají dlaždicemi, které

6" dlouhé a 6" široké a % . . . 1“ tlusté jsou; na 1D° potřebí 144

K pokrývání zdí dělávají se dlaždice i 30" dlouhé, 9" široké a 2%"

tlusté. Potřebný počet dlaždic ustanoví se dle plochy, kterou každá

kryje; aby se i na maltu ohled vzal, připočte se k oboum rozměrům

jejich '/,“. Na roztlučení a zadělání dlažby do zdí přidati pak třeba

ještě asi 10%. – Chodby a průjezdy dláždívají se někdy i dřevěnými

špalíky 8“ vysokými, jichž dlažební plocha 6“ ve čtverci obnáší. Na

1D" podlahy potřebí 144 špalíků. Ony se kladou na písek bez malty

a slouží jen tam dobře, kde dosti sucho aneb kde stálé stejné vlhko.

Drát na rákosování stropů mívá %,“ = %“ v průměru. Svazek

takového českého drátu vážívá 4% za a bývá 267° dlouhý; svazek

drátu cizího vážívá 5 ta a bývá 290" dlouhý. Při rákosování táhne se

drát přes rákos vždy 5 ... 6" daleko od sebe, tak že na 1D° stropu

13" aneb '/, ty drátu potřebí. Hřebíky, na kterých upevněn, jsou vždy

asi 4“ daleko od sebe zaraženy. Tento drát musí se vždy dříve, než

se ho užije, vypáliti.

Drn, který se na hráze, na tarasy a stráně klásti má, nesmí se

bráti z bujné luční půdy, poněvadž by zhynul. 1[]° drnem porostlé

půdy dá obyčejně na 30D' potřebných drnových tabul, poněvadž se

vždy některé na kusy rozpadnou. Má-li se drn na plocho klásti, dělají

se tabule 3“, když na stojato, 6“ tlusté, z čehož ovšem při dovozu a

kladení ještě mnoho odpadává.

. Dříví se poráží pravidelně tenkráte, když v něm nejméně šťávy,

v zimě. Kdyby se však i jiný čas porážeti mělo, nerádno je k účelům
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stavitelským dříve zdělávati, pokudby nebylo vyschlo. Tvrdí se, že

tenkráte dřevo nejlepší, když vyschnutím % své váhy bylo ztratilo.

Dobře jest, stavěti dřevo, jako to koláři činí, tenkým koncem vzhůru,

poněvadž lépe schne. – Poražené jehličné dřevo nevyschne dokonale

před 3 roky, dubové žádá 5 ... 7 let; tenká prkna dělají ovšem vý

minku. K uschování potřebuje dřevo místo suché a průvané. Kdyby

se však dřeva k vodní stavbě užíti mělo, porazí se, když vněm hojnost

šťávy. Angličané poráží dříví pro své koráby v květnu, kladou je 5

měsíců pod vodu a nabývají tak trvanlivého dřeva k stavbě lodí, které

změnám vlhka i sucha dobře vzdoruje, ač nejlepší dřevo častým změnám

vlhka a sucha nanejvýše 50 let, dřevo však měkké sotva 7 ... 10 let

odolá. Je-li dřevo stále ve vodě, trvá daleko déle, ano některé, jak

se tvrdí, i věčně, poněvadž dub, olše a jilm ve vodě ztuhnou ano téměř

skamení. Co se vodnatosti, sesychání, botnání, bortění, napouštění a

klížení dřeva týká, viz Nauky technické o spojivosti, v Praze 1855.

Dříví polenité dělává se obyčejně "/, českého lokte čili 28%“, ostatně

i 30“ a 3" dlouhé. Vyrovná-li se do sáhu, obnášejí mezery průměrně

'/, zajatého prostoru; úřadové vojenští berou však na to jen %.

Objem dřeviny bude tedy při dříví 30"vém v sáhu 60c' obsahovati,

Podlé toho možno také ustanoviti, mnoho-li dříví z kmenů nadělati

možno; dáť totiž vždy 60c' dřeviny jeho sáh 30“vého. Do sáhu se

vejde 150 ... 200 polen.

Dvéře mají na světlém místě státi, svobodný vchod a východ míti,

a tak velké býti, jak to potřeba žádá. Člověk bývá v průměru 5%“

vysoký a 1 '/,“ široký, z čehož vysvítá, že dvéřím, kterýma jen jedno

tlivci procházeti jest, jako ku komůrkám, k záchodům a p. výška 6' a

šířka 2 dostačuje. Dvířka, do kterých člověk shrbeně vchází, jako

k pecím, žádají alespoň 2* šířky a 4 výšky, nemají-li býti příliš ne

pohodlná. Dveřmi u světnic musí se také nábytek pronášeti, protož jim

potřebí asi 6 výšky a 3 šířky. Dvéře širší než 3 dělají se z dvou

křídel. Dělávají se však dvéře do světnic s jedním křídlem 2'/, ... 3°/,“

široké a 6'/, ...8'/,“ vysoké; dvoukřídlové bývají 3 ... 5' široké a

6'/, ... 9'/,“ vysoké. Dvéře do sálů a velkých síní dělají se alespoň

4" široké a 8 vysoké, aby souměrnost , stavby, nerušily, ačkoli by

v mnohých případech jako v nemocnicích k vůli teplu i také jen 6'

vysoké býti mohly. Pravidelně se dělává výška dveří dvakráte tak

velká jako jest šířka jejich. – Práh u dvéří staví se '/, ... 1“ nad

podlahu, aby dvéře lépe přiléhaly a tak snadno se nebortily. Pravidlem
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jest, že se dvéře od sousední zdi 1 '/, ... 2 daleko stavěti mají;

přijdou-li dále, tedy žádoucno, aby to již asi 7 obnášelo, aby se

místnosti mezi stěnou a dveřmi dobře použiti mohlo.

Háky mají dle předpisu 14“ délky, 6" šířky a */,“ tlouštky. Na

1D° potřebí 72, jelikož se latě 12“ daleko od sebe kladou. Dělají se

však také 16" dlouhé a 6“ široké, ano i ještě věčší t. 16“ dlouhé,

9'/, široké a */,“ tlusté, a nechávají se alespoň 5“ přesahovati, tak že

pak i takových 72 na 1D° potřebí bývá.

• • • •

Hlína jílovitá a mastná dávala by nejpevnější a vůbec nejlepší

cihly, kdyby se při sušení silně netrhaly, nesrážely a v ohni neskru

covaly. Cihly z hlíny pískovité těchto vad ovšem do sebe nemají,

nejsou ale tak pevné a rády se v ohni slévají. Hlína, ve které mnoho

zemin vápenitých, nehodí se naprosto k dělání cihel, poněvadž ve

zdích vlhké a žlutavé skvrny dělají; také hlína zelenavá a modravá

nedává potřebné cihly. Je-li hlína k cihlám spůsobilá, dá se snadno

a dobře prohníst a v rukou koulit, vjímá do sebe i jemné otisky z kůže

ruky naší, málo se trhá a ztuhne dostatečně. Hlína, která celou zimu

na haldách skopaná a všem změnám povětrnosti ostavena byla, dá se

zvláště dobře a snadno sdělávati.

Z 1c" surové hlíny nadělá se asi 1500 cihel aneb 5000 tašek.

Staví-li se zdi, které se silně vyhřívají, na hlínu, musí se jí něco či

stého písku přimíchati, aby se netrhala. Pro obyčejné zdi přimíchává

se hlíně drobná řezanka ze sena aneb ze slámy, pazdeří, plévy, vosiny

a j. Na 1c" zdi, je-li obmítka z vápna, potřebí 72° hlíny; staví-li se

zeď na mech, potřebí také tolik k spojení kamenů uvnitř. Na 1e" hráze

potřebí 270c hlíny, poněvadž voda mnoho odnese. Na 1U" lepenice

na stropích, podlé toho, klade-li se 3, 4 aneb 6“ vysoko, potřebí 9, 12

aneb 18c hlíny. K natírání stěn potřebí 8c' na 1D".

Hromádky na státních silnicích dělaly se dle pat. od r. 1794

dole 12 dlouhé, 4 široké a 2°/,“ ve směru svisném vysoké; každá měla

obsahovati 60° kamene. Dle počtu přišlo pak na hořejší délku jejich

8%“. Dle gub. nař. od 2. pros. 1827, č. 59765, mají se hromádky na

úzkých silnicích dělati užší ale delší a sice dole 13" dlouhé, 3" široké

a 2'/,“ vysoké a na hoře 8 dlouhé. Podlé nař. gub. od 12. července

1834, č. 29323, mají býti hromádky na státních silnicích dole 12 a na

hoře 7" dlouhé, dole 5" široké a ve směru svisném 2 '/,“ vysoké, Objem

jejich obnášel-by pak 64% „c“.
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Hromosvod, r. 1755 od Franklína a současně od Moravana

Diviše vynalezený, byl nejdříve v Anglicku v Painshill-u r. 1762 po

staven. On se skládá především ze železné týče, 10 ... 20 i více stop

dlouhé, která se ve směru svisném na sedlo krovu vidlicí aneb troj

hranem k dvěma krokvím upevňuje. Tyč tato bývá podoby kuželité

aneb jehlancovité, dole 16" a na hoře 9“ silná a měděnou asi 7“

dlouhou špicí opatřená, která se k ní přišroubuje. Aby špic tato vždy

ryzá byla, pozlacuje se dobře v ohni zdélí asi 3“. V novější době

dělají se tyto špice také z platiny, která sice méně vodivosti do sebe

má, ale tak snadno se netaví jako měď. Platinová špic tato přiletuje

se stříbrem k mosaznému roubíku, který se k železné tyči přišroubuje

a přinýtuje.

S dolejší částí tyče, která se vždy na vrchol budov staví, spojuje

se svodidlo t. j. jiná alespoň 13“ široká a 3“ tlustá železná tyč, která

se od paty stojaté tyče po hřebeně, po střeše a po zdi až do země

vede. Pravidlem jest, aby průřez svodidla alespoň '/, aneb raději %D“

obnášel. Rádno však dělati průřez jeho podlouhlý, aby věčšího povrchu

nabyl. Obyčejně se skládá svodidlo ze železných asi 9 dlouhých tyčí,

na kterých žádné patrné vady není. Když to možná, svaří se vždy dvě

jedním koncem v jednu a druhým se pak zavěšuje jedna na druhou,

aneb se raději jedna k druhé přišroubuje. Potřebí však, aby spojení

všech částí svodidla co možná dobré bylo. Za touto příčinou klade se

mezi konce, které na sebe přiléhají, tenký olověný plech aneb staniol

asi čtyrnásobně a konce tyto se třemi šrouby tak k sobě přitáhnou, až

se ze všech stran olovo vytlačí. Proto jest i rádno, aby se pokaždé

na jaře hromosvod náležitě prohlídnul, zdali všecky částky jeho vespolek

dobře spojeny jsou. Svodidlo se vede od tyče dolů po sloupkách že

lezných asi 4 ... 5“ vysokých a od sebe 12 ... 15“ vzdálených, aby

ani k střeše ani ke zdi nepřilehalo, hlavně však proto, aby nerezova

tělo, za kteroužto příčinou se také dehtem a j. v místech, které jsou

nad zemí, natírá. Mění-li svodidlo svůj směr, jako když se střechy na

stěnu přechází, musí se k tomu hleděti, aby se to pozvolna, obloukem

věčšího poloměru, stalo. U země, zvýší asi 6', dělává se kolem svo

didla dřevěný truhlík asi 6“ široký, aby se nepokazilo.

Dolejší konec svodidla vpustí se do země asi 2 hluboko a obklopí

se kolem drobným právě z pece vyňatým uhašeným, tedy zcela čerstvým

dřevěným uhlím a rozvětvuje se v sušší půdě pomocí silných drátů

dosti daleko, čehož však v půdě, která vždy vlhká jest, v té míře
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potřebí není. Svodidlo uhlím obklopenè se buď jen zemí zasype aneb

dříve žlabovicemi s horní strany pokryje. Konec svodidla se zašpičaťuje.

Je-li nějaký močál, studna, řeka a p. na blízku, vede se až do vody

ale jen asi 3" daleko, což dostačuje. Kde to možná spojuje se svodidlo

také se železnými rourami, kterými se ve věčších městech voda rozvádí.

Musí-li svodidlo poněkud dále jíti, než do vlhkého místa přijde, rádno.

vésti je nad zemí, poněvadž postupem času nejisto jest, zdali uhlím

v zemi před rezovatěním dostatečně chráněno bylo a poškozeno není.

Svodidlo má jíti přes všecky komíny, ano má se i nad každým komínem

špicí opatřiti; také potřebí, aby se s kovovou krytbou, se zvony, s ho

dinami, s plechovými žlaby a vůbec se všemi věčšími kovovými hmo

tami spojilo. – Za svodidlo blesku brává se také provaz z měděného

aneb z mosazného drátu, který 7“ v průměru aneb asi %D“ v kovovém

průřezu má; plechu se řidčeji užívá, poněvadž se snadno kazí. Dobře

však se hodí na svodidlo plech měděný, poněvadž pruhy 3 . . . 4“

široké a 1“ tlusté dostačují, svodidlo takové lehké jest a právě proto

se k budovám snadno přidělati dá.

Na velké domy musí se postaviti více tyčí vesměs svodidlem spo

jených, které se od jedné k druhé po hřebeně krovu vede. Dvěma

tyčím dostačuje i jediné svodidlo; na budovách důležitých, jako na

prachárnách, mívá však pro úplnou jistotu jedna tyč dvě svodidla. Na

střechy kovové nestaví se žádné tyče.

Co se působení tyčí jakož i celého hromosvodu týká, neví se nic

určitého; platíť tu až dosud, co kommisse z francouzských učenců již

r. 1823 sestavená o této věci byla vyřkla. Mimo již svrchu uvedené

ustanovilať se na tom, že tyčí chráněný okres jen čtyrnásobnou výšku

její v průměru má, t. j. že chrání tyč jen do dálky dvakráte tak velké

jako vysoká jest. – Z toho vysvítá samo sebou, že vyšší tyč i více

jistoty poskytuje; proto dělají Francouzové tyče až 30 vysoké, ano

dělali by snad ještě vyšší, kdyby se tak vysoké tyče na vrcholi budov

trvale upevniti daly. Podlé výšky tyče a velikosti budovy snadno se

ustanoví, zdali jedna dostačuje aneb více-li jich pro jistotu budovy

potřebí jest.

Hřbitov. Průměrně se počítá, že ročně na venkově ze 40, v

městečkách z 33, ve věčších městech z 29 a v hlavních městech z 24

duší vždy jedna osoba umírá. Mezi 1000 vojáky umírá u vojska pra

videlně ročně 28 mužů. Na hrob se počítá 1D° plochy, v čemž však

i všecky cestičky zahrnuty jsou; na hřbitovech vojanských počítají na



141

muže jen '/,D". Obecně se předpokládá, že tělo za 15 let zpráchniví,

u vojska berou 20 let; je-li však nedůstatek půdy, překopávají se

hroby po 9 ano i již po 6 letech. V čas morové rány a po vojenských

bitvách, ukládají se mrtvoly do velkého hlubšího hrobu jedna na druhou,

ano posýpávají se i živým vápnem, aby rychleji zpráchnivěly. – Aby

se pro osadu potřebná velikost hřbitova ustanovila, musí se znáti

množství osadníků a smrtedlnost jejich v posledním desítiletí, která se

za základ počtu položí a pro nepředvídané pády ještě něco plochy přidá.

Umrlčí komora dělá se 3'/," dlouhá a 3" široká a uvnitř se zdí

přepaží. Jedna světnička jest pro mrtvoly, druhá, do které se i kamna

staví, pro hlídače. Vrata se dělají 10" šir. a zeď kolem 6 ... 9 vysoká.

Jatky bývají vždy za městem, kde možná u řek a u potoků, aby

se všecken kal hned smýti a odplaviti mohl. Staví se pak z části nad

vodu, aby, co má, hned do proudící vody padalo. Podlaha se k řece

asi 6“ skloní a pokryje třípalcovými modřínovými fošnami. Z domku

se dělají schůdky k vodě, kde se obyčejně na plovoucí pramici vnitř

nosti perou. Pumpou se táhne voda na horu, aby se podlaha vždy

snadno vyčistiti mohla.

Kámen hodí se k stavbě, byl-li po celou zimu na dešti a sněhu

a není-li na něm pozorovati, že by se byl nějak změnil. I tenkráte

jest kámen spůsobilý k stavbě, když do ohně hozen a s popelem pak

vytáhnut se nezměnil. Kámen, který se za vlhkého počasí potí, nehodí

se k stavbě obydlí lidského; kámen, který vodu, když se na něj stříká,

rychle do sebe sákne, nehodí se do zdi, která se omítnouti nemá, a jest

naprosto nespůsobilý k stavbě vodní. Ležel-li kámen několik dní ve

vodě a nezvýšila-li se značně váha jeho, hodí se k stavbě vodní;

ostatně by měl každý kámen, kterého k vodní stavbě upotřebiti chceme,

na polo ve vodě leže, ostrému mrazu 'bez pohromy odolati. Kameny,

z nichž se písek dělá, když se o sebe třou, nehodí se k dlažbě ani

k stavbě, kde se velká bytelnost vyžaduje. Kámen s hladkým povrchem,

neváže se dobře s maltou. Křidlice, jížto ku krytbě užíti chceme, měla

by všem těmto požadavkům vyhověti. *

Kámen vyrovnaný vyplňuje jen asi % prostoru, který zajímá,

jelikož prázdné mezery alespoň % obnášejí. 1c" skály dá %°° láma

ného kamene. Je-li skála na povrchu, nalámou 4 dělníci za týden čili

za 6 dní, 10 hodin denně, 5c" měkkého stavebního kamene čili 3%c"

skály; tvrdého však sotva 3c" čili 2c" skály, k čemuž dodati sluší, že

kámen tento i povrchně vyrovnají. Nemusí-li to kámen k stavbě
*
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spůsobilý býti, nalámou více. K takovéto práci týdenní mívají na

měkký kámen 7 ... 10 ti a na tvrdý 9 ... 12 za střelného prachu

potřebí. - |

Kámen tesaný k stavbě zdí mívá, kde to možná, rozměry dle

těchže poměrů jako cihla; kde se to vyváděti nedá, nerádno alespoň

vytesávati kostky. Když možno, dobře jest, dělati délku kamene o

polovici věčší aneb lépe dvakráte tak velkou jako jest šířka jeho.

Zádoucno však, aby k též stavbě všechen kámen stejně vysoký byl.

Výška kamene tesaného řídí se tlouštkon cihel, při čemž se i na maitu

ohled beře. Musíť kámen tak vysoký býti, aby přišel vždy do rovně

s cihlami, kdyby se vedle něho zazdívaly; obnášíť tedy tlouštku něko

lika cihel i s maltou, kterou se spojují. Viz malta. Paty u domů dělají

se jen 15 ... 18“ vysoké, aby níže stály, než nápravy u vozů.

Sloupce u silnic bývají osmihrané, vytesané z kruhu, který 10“ v prů

měru má; na dolejším konci nechávají se však neotesané. Kladou se

obyčejně 3' nad zem a 2 hluboko do země a 8 ... 10" daleko od

sebe místo zábradlí. Někdy se dělají celé čtyrhrané 10“ silné a 4

dlouhé a kladou se 1 '/,“ hluboko do země. Ku kašnám dělají se kamené

sloupy na hoře 12, dole 18“ silné, buď čtyrhrané aneb okrouhlé. Kladou

se 18“ hluboko do země a 30“ vysoko nad zem, aby se putny s vodou

pohodlně s nich snímati mohly.

Kanály čili průlivy vedlejší, které ve věčších městech z domů

kal do hlavního kanálu svádějí, žádají ve světlosti 2 šířky a alespoň

3 výšky. Stojatá dlažba a klenutí jejich z cihel dělá se 6“ a opěry

1“ silné. Aby kal snáze odcházel, dělá se na sáh délky '/,“ spádu i

tenkráte, když se dešťová voda ze všech žlabů do kanálů svádí. Hlavní

kanál, který prostředkem ulice veden bývá. dělává se uvnitř 2 % . . . 3

široký, 5 ... 5% vysoký, stojaté dláždění 6“, klenutí 12“ a opěry

18“ silné. „Průlivy vedlejší ústí se do hlavního kanálu alespoň ve výši

12“ nad dlažbou jeho. Věčší spád než '/,“ na sáh se jim nedává,

poněvadž se při každém lijáku náležitě propláknou. Zádají však silně

vypálené cihly, a kdyby se z kamene stavěly, musily by se všecky zdi

o 6“ silnější dělati. Násyp nad kanálem má alespoň 1 '/,“ obnášeti.

Káznice mívá světnice 4%" dlouhé a 2" široké, tedy 90° velké,

ve kterých se 10 lidí umístiti může, když jim 5 pryčen 6'/,“ dlouhých

a 4'/,“ širokých k spaní připraveno. Světničky pro jednotlivé trestance

bývají 2" dlouhé a 7" široké, klenuty a zděmi 18" silnými od sebe

odděleny.
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Komín musí býti ve stěně alespoň 6“ silný a tak prostraný, aby

jej kominík prolízati mohl; proto předepsáno, dělati jej ve světlosti

18" velký v podobě čtverce. V Italii, kde komíny hoši smejčí, dělá

se komín v otvoru podlouhlý v jednom rozměru 9 ... 10“, v druhém

pak 27 ... 30“ velký. Jelikož kouř a vzduch čím výše v komíně tím

studenější jest a proto tím menší prostor zajímá, mělyby se i komíny

do výšky súžovati, tak aby otvor hořejší v každém rozměru o % menší,

tedy jen 12“ velký byl. Za touž příčinou měly by se i komíny dolejších

pater více súžovati než komíny pater hořejších. Jelikož by prolízání

takového komína nebezpečné bylo, súžuje se komín jen v délce asi 6'

od otvoru, což čistění nevadí a přece tah kouře znáčně zlepšuje. Co se

horního otvoru týká, nerádno, aby věčší byl než 1L]' aneb menší než

32D“. K témuž účeli dělává se ústí komína podlouhlé, jako je mají

komíny vlaské, v jednom rozměru na př. dvakráte tak velké jako ve

druhém, tedy zde nejméně 8“ dlouhé a 4“ široké, a na nejvýše 16"

dlouhé a 8“ široké. S prospěchem se úží komíny na konci také

ve spůsobě nálévky v čtvercový otvor 6 ... 7“, který se kloboukem

nepokrývá. Pro lepší tah jest žádoucno, aby se hlinou, které se něco

čerstvé konské mrvy bez slámy přimíchá, komíny a poddymníky uvnitř

tence ovrhly a vyhladily. Omítka tato nedá se při smejčení tak snadno

odškrábati jako malta.

Mnohem výhodnější jsou však komíny okrouhlé s průměrem 6 ... 8“.

Cihly musí se na ně zvláště shotoviti, a nejsou-li dosti hladké, musí se

komín uvnitř ovrhnouti a přitříti, aby co možná hladký byl. Komín

tento musí míti dole u ohniště zavírací dvířka, a pod střechou, kudy

vychází, čtyrhranou díru s dvířkama dobře přiléhajícíma a přes slepý

rámec zažlábkovanýma pro vymetání ježkovým kartáčem. Okrouhlé

komíny mají lepší tah a usazuje se v nich jen mour.

Do jednoho komína možno sváděti kouř z více kolem něho sto

jících kamen, jelikož známo, že komínek, který 6" ve světlosti má,

kouř lépe odvádí než komín široký. Pěkný toho příklad máme na

komínech v Rusích, které se s tamnějších ploských střech snadno smejčiti

dají, což na příkrých střechách německých nemožné jest. Komíny pater

dolejších nesmějí se nikdy ústit v komíny pater hořejších, z čehož

následuje, že každé poschodí svůj zvláštní komín míti musí. Obyčejně

jdou tahy všech pater, příčkami 6“ od sebe odděleny jsouce, vedle

sebe, což mimo jiné i tu výhodu do sebe má, že komíny méně stydnou

a proto že v nich lépe táhne a méně koptu se nasazuje. Za touž
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příčinou vede se komín kde to možná zdí. Aby poloha komínů krytbě

neškodila, stavívají se nejraději blízko hřebenů střech a vedou se

3 ... 4' výše než hřeben jejich.

Konírna mívá průčelí, kde to možná, na sever. Každý tažný

kůň, když přívorou čili visací hybnou stěnou z pletenců ze slámy aneb

ze stýle od vedlejších oddělen jest, potřebuje prostor 4" široký a 9','

dlouhý; dělí-li se stan jeho zídkou aneb paženou stěnou od vedlejších,

potřebuje 4% ... 5'/, šířky. Na koně jízdného jakož i na každého

koně vojanského počítá se prostor 5' široký a 12" dlouhý; · pro hřebce

předepsáno 6 šířky. Stojí-li koně ve dvou řadách, předpisuje se na

průchod mezi nima v konírnách vojenských 10"a v hřebčincích 2" šířky:

v konírnách občanských bývá průchod tento i také jen 6" široký. Jsou-li

koně v jedné řadě, bývá zadní chodba 4 ... 6' široká; u koňů vojen

ských předepsáno 10 šířky. Podlé toho dělají se konírny občanské pro

jedno pořadí koňů 13 ... 14, vojenské však 22" široké. Mají-li koně

ve dvou pořadích státi, potřebí, aby konírna občanská 26 ... 28" široká

byla; jsou-li koně hlavami ku stěnám obráceny, dostačuje také šířka

24 ... 25'. Dvě řady koňů vojenských žádají prostor 32" široký. Na

hříbě se počítá plocha 36 ... 45D'. V konírnách hospodářských zajímá

obyčejně postel pro pacholka, řemení a jiné náčiní stanoviště jednoho

koně. Není-li konírna na více než na 4 tažné koně, může býti 10

vysoká; pro více koňů má však 12 ... 16 vysoká býti. Konírny

vojenské jsou obyčejně kryty českou klenbou, jejíž vrchol ve světlosti

14'/,“ vysoko nad podlahou stojí.

Podlaha v konírnách hospodářských stavívá se jen u žlabů 3 ... 6"

výše; v konírnách vojenských staví se však u dvéří 3“ a u oken 15"

vysoko nad zem, aby moč rychle odtékala; ona se na sanice mostí

třípalcovými modřínovými aneb dubovými fošnami, které se do ","

polštářů zafalcují. Pod mostěnou podlahou jest půda cihlami dlážděná

v podobě necek a od oken k stružce skloněná. Průchody jsou dřevě

nými špalíky dlážděny, kterými se i celé konírny hospodářské pokrývají

Někteří tvrdí, že se olše na špalíky dobře hodí, jiní chválí borovici

Žlaby se staví hořejším okrajem 3'/,“ nad podlahu a o 1 ... 1 '/,“ výše

zavěšují se žebříky. V lepších konírnách zazdívá se pro každého koně

zvláštní kamený žlábek aneb mušle a zavěšuje nad ní ve zvláštním

výklenku koš se železnými aneb dubovými špryslemi, které 3'/, ... 4

od sebe daleko stojí. Dvéře dělají se jen tak velké jak to po

třeba žádá, asi 4" široké a jen 7" vysoké, poněvadž se do nich
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nevjíždí; kdyby se tam ale vjížděti mělo, musily by 8: vysoké býti.

Dvéře do koníren vojanských dělají se dle předpisu 5" široké a 8"

vysoké.

V světlých místnostech dostávají koně tupý zrak; dělajíť se proto

v konírnách okna malá, polookrouhlá nad hlavami jejich a asi 8 ... 10

vysoko nad podlahou, aby jim světlo do očí nepadalo. Majíť pak i tu

výhodu do sebe, že průvan nad hlavami koňů táhne a že místnosti

takové lépe a rychleji provětrají. V konírnách vojanských dělají se

okna 2'/,“ vysoká a 3" široká s dvěma křídlama, vždy 18' daleko od

sebe a 2 vysoko nad žebříkem aneb košy. Provětrávání děje se buď

zvláštními dymníky ve stropě, průduchy nad okny aneb, což se nej

příhodnější býti vidí, dírkovaným plechem, který se do oken zadělává.

Košíky k hašení ohně dělají se 14" vysoké s průměrem na hoře

8“, dole 6“ velkým a mívají 1°/, ľč, jsou-li ze špagátu aneb z konopě.

V takovýchto rozměrech pojímá košík 7°/s mázu = %c' vody, která

asi 20 tč váží. Nyní se dělají košíky také z gutaperči.

Krámy; krámské místo pro řezníka žádá 1"/," délky a 10 šířky

aneb 9' ve čtverci; dole sklep na maso a možná-li i na led a na hoře

nízkou schránku pro potřebné náčiní. Průchod mezi krámy, jsou-li

v dvojím pořadí a do vnitř otevřeny, žádá 1% . . . 2'/," šířky. Krám

pro uzenáře, na zvěřinu, na drůbež a j. dělává se 1'/," dlouhý a

7 ... 9" široký; pro rybáře 1 . . . 1 '/," dlouhý a 1 ... 1 '/," široký.

Krytba; pravidlem jest, že se krokve k těžké krytbě, jako jest

tašková a křidlicová 3, k lehčí jako jest plechová a šindelová a p. 4

ano, jsou-li latě silnější, u šindelové i 5' od sebe daleko kladou.

Střechy se kryjou taškami buď jednoduše na tříšťku maltou, a laťuje se

na 8 ... 10“; aneb dvojitě, když se latě 6" daleko od sebe a tašky

na ně tak kladou, aby každá vyšší na spáru dvou nižších padla,

konečně korunovitě, při 10 ... 11“ širokém laťování, kde se tašky

dvojnásobně na túž lať tak kladou, aby každá vrchní spáru dvou

spodních kryla. Při lehké krytbě kryje následovně jedna taška druhou

zdélí 4... 6“, při dvojité 8“ a při korunovité, při hákách a prejzech'4“.

Z toho vysvítá, že vzdálenost jedné latě od druhé vždy o to menší

jest než délka tašek, co vespolné jich krytí obnáší. Prejzemi se již

přestaly střechy krýti, poněvadž jsou příliš těžké a proto silný a jelikož

stavební dříví drahé jest, i nákladný krov vyžadují. Na 1D" lehké

krytby počítají se 93, dvojité krytby 124 a korunovité 144 tašky; háků

a prejzí přichází 72 na 1D". Na možné poškození musí se ještě přidat

10
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asi 5% z množství takto ustanoveného. Kryje-li se na maltu, potřebí

na 1E1° krytby dvojité 4%c", na 1D" lehké s třístkami 3c" a na 1D°

krytby z háků 6cí malty.

Má-li se střecha křidlicí aneb plechem krýti, pobije čili paží se

napřed prkny, které se plochou kolmo na krokve kladou. K prknům

se pak přibíjejí křidlicové plotny co možná vždycky tak, aby každá

hořejší dolejší mezeru kryla, poněvadž pro tíži křidlice nemožno, aby

jedna plotna druhou tak přesahovala, jak to u tašek bývá. Na 1D'

plochy bývá potřebí 6 centů křidlice a 9 kop prkeňáků. Nároží a hře

beny pokládají se měděným, zinkovým aneb olověným plechem asi 6"

širokým; ano vůbec jest výhodno, okraje a hřebeny všech střech pobíjeti

prkny a pokrývati plechem, jak se to i v novější době často děje.

Plech se musí na všech 4 stranách širší bráti, poněvadž asi 1 '/,“ na

falce připadá; na letování potřebí asi '/,“. Pod došky a rákos laťuje

se, 15 ... ... 18" široko. Na 1D° dobré střechy doškové počítá se 15

otepí slámy. * i * * *

· Došky trvají asi 20 let; střecha ze šindele z měkého dřeva trvává

t5, z tvrdého 25 let. Krytba tašková trvává 80 let, háková a křidlicová

120 let, když se totiž dobrého krytiva upotřebí. Ještě trvanlivější jest

krytba měděná; po 100 letech ztrácí měď jen asi %% své váhy

Střecha měděná nemusí se nikdy natírati, jedná-li se jen o bytelnost

její. Krytba olověná a zinková nechrání proti ohni; oheň-li na blízku,

rozteče se. Zinková trvá podlé tloušťky plechu 20 . . . 30 a více let

Kulečník jest pravidelně dvakráte tak dlouhý jako široký. Délka

kulečníka obnášívá 12" a výška plochy jeho nad podlahou 3' ; okraje

čili #y jeho jdou o 2%“ výše. Ode zdi má státi vždy alespoň 6

daleko.

... Kurník se řídí dle drůbeže, která se v něm chovati má. Kachna,

husa a krocan žádá plochu 2'/,D', slepice 3D a kuře 1'/,D". Rádno

dělati kurník ve světlosti 6 ... 7: vysoký s průčelím k jihu.

Holubník šestistraný, 4" široký, a pod stříškou 3' vysoký, obyčejně

na sloupci asi 8' nad zemí, uhosťuje 30 párů holubů. -

Lázně žádají pokojíky alespoň 10" dlouhé, 5" široké a 8 vysoké

Chodby, z nichž se do pokojíků vchází, bývají 8'/," široké. Nejmenší

vana musí býti dole 4'/, dlouhá, 1'/, široká a 2'/,“ vysoká; na hoře

však o 3“ delší a širší. Ona se naplňuje asi 15“ vysoko a zpotřebuje

nanejvýš 9e" vody; dá-li se i do ní asi 2'/,c' vody vařicí, může ostatní

studená býti. Jelikož se voda rourami ochlazuje, nechává se pro jednu

**
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koupel asi 1% vědra vody hřáti a protož i potřebí, aby nejmenší kotel

alespoň 1 '/, vědra držel. V lepších lázenských místech dělají se po

kojíky i vany věčší; bývajíť vany alespoň 4'/,“ dlouhé a 2%" široké.

Místy se prohloubí do podlahy potřebný prostor a stěny jeho se vyloží

mramorovými plotnami jako v Teplicích, aneb i také jen polívanými

kachlíky. Prohloubené vany tyto dělají se oblé, 6" dlouhé, 4" široké

a 2 hluboké, a opatřují se třemi 2'/,“ dlouhými schůdky, aby i slabšímu

člověku do nich snadno vcházeti bylo. Vojanské nemocnice mají ve

svých lázních dřevěné vany dole 4" dlouhé, 1%,“ široké a 2 vysoké;

ano i vany ještě o 6“ užší a o 3“ kratší ale o 2“ vyšší. Vany kovové

na př. zinkové, měděné a j. dělávají se 4' 10" dlouhé, 2 6“ široké

a 25“ hluboké s rourou ve dně v průměru 2“.

Malta lepší jako na rákosované stropy, na krytby, na klenby a j.

dělá se dle míry z dvou dílů čistého písku a jednoho dílu mastného

vápna; obyčejně však možno bráti na maltu 2% ... 3 díly písku; při

bírati ještě více písku není rádno. Je-li vápno špatné, nedá se žádný

poměr pro dobrou maltu ustanoviti; zůstaneť malta vždycky špatná.

Hnedle každé vápno, snese v maltě více písku kopaného než říčného,

poněvadž tento čistší, jest... Na maltu do zdí z lámaného kamene beře

se raději písek hrubší; vždy však žádoucno, aby stejné zrno, měl; proto

se také obyčejně sýtem prohazuje. Dobře jest, vápno s pískem, napřed

náležitě promíchati a pak teprv přilívati, pozvolna asi tolik vody, co

polovina objemu vápna obnáší, tedy na 19 písku '/,cº vápna a asi '/,8“

vody. Dobrá malta nemá žádných bílých chuchvalců v sobě; ona

jest mastná, padá-li zvolna ze zednické lžíce, když se nahne, a

chytá-li se jí.

U staveb zdí z lámaného kamene nedá se určitě ustanoviti, jak silně

se malta pokládati má. Na vazbu cihel počítá se pravidelně '/,“ a na

tesaný kámen, který se s nimi zazdívá, '/,“ malty; někdy se dává

cihlám také jen '/,“ a tesaným kamenům pak %“, malty. Plocha tesa

ného kamene smočí se napřed vodou a pak se na ni položí zmíněná

vrstva malty, z drobného písku stejného zrna a z mastného vápna.

Spáry postraní ucpou se koudelí aneb vápnem a do nich se naleje teklé

malty aneb cementu až přeteká. Když to ztuhne, pak se spáry, které

věčší býti nemají než % ... '/,“, asi palec hluboko vyškrábou, očistí

a vápnem, cementem aneb chytem zamažou. Pod 1D" ležaté cihlové

dlažby a do spár jejích potřebí tolik malty jako na omítku. Polívají-li

se klenuté mosty maltou 3“ vysoko, aby je voda se shora nepromáčela,

10*
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potřebí 5c hašeného vápna a 10c čistého písku na 1C1°. Zajímáť tedy

15c materialu jen 9c' objemu. Viz také: vápno, písek,

Návoz na fošny, trámy a na klenby měl by vždy ze suché,

lehké země býti. Vápenitý rum ze strhaných starých zdí a suchá

s prachem z dřevěného uhlí promíchaná zem dělá zvláště na vlhkých

místech dobrou službu. K stavbám, na cesty a p. má se navážeti zem

po vrstvách asi 6“ silných, které se vždy zarovnají a beranem stlukou;

není-li návoz pod střechou, dělá se trochu spáditý, aby s něho voda

stékati mohla. Při velkém navážení na př. silnic se to nečiní, zvláště

mohou-li se nechati po návozu káry, kolce a vozy jezditi, které jej

lépe stlačí než beran sám. . V tomto případu dělá se povrch návozu

poddutý, aby voda nestékala, poněvadž se pak zem lépe sedá a

stráně netrpí.

Ve všech případech zajímá navezená aneb nakopaná země věčší

objem, než měla v původním ložisku svém. Obyčejné prsti přibude

asi o '/, , hlíny, chuchvalcovité ještě více, písku však velmi málo.

Z 1c: v dobré půdě vykopaná zem dá 1 %c'; svlaží-li se a dostatečně

stluče, zbude ještě 1 %;". Obyčejně dává z 12° vybraná zem v násypu

13c", i když byla dostatečně stlučená. Jen vlhko a čas jest s to, ob

meziti navezenou zem opět na předešlý, objem její. Každý návoz, který

hned upotřeben býti má, musí se o % aneb alespoň o %, který se

však opatrně stloukati může, alespoň o % % vyšší udělati než v bu

doucnosti býti má. Navezlo-li se země 7“ vysoko, bude po dvou letech

jen 6 vysoko státi.

Nemocnice obecná, vyžaduje všecko, čeho zdravému obydlí po

třebí. Dobře jest, může-li býti stranou, kolem osamělá a poněkud nad

ostatní půdu i vyvýšená, nejen k vůli nemocným, nýbrž i k vůli lidem

zdravým. Nemocnice mají býti u měst, ne však mezi domy jejich pro

nakažlivé nemoce; zvláště blízko potoků a řek výhodná se vidí být

poloha jejich. Není dobře stavěti vyšší, než po jedno poschodí. V dobré

nemocnici mají býti velké, malé i maličké světnice, aby se nakažlivý

neduh pokud jednotlivý i osamotniti mohl.

Na každého nemocného počítá se , 90D: plochy a 4%c" prostoru

vzduchového i v nemocnicích vojanských. V jedné světnici nemělo by

více než 10 ... 12 postelí státi, které se 6' dlouhé a 3" široké dělávají

Okení bývá 5' a světnice 14' vysoká a dveře 4" široké. Některé svět

nice se pokládají plotnami mramorovými a křidlicovými, poněvadž se

snadno a lépe čistiti dají než dřevěné. Také žádoucno, aby nemocnice

*
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dobrý sklep a lednici měla. – Při vojsku se počítává na 100 mužů 5

nemocných a na 12 nemocných jeden pro posluhu jejich,

Obydlí staví se kde možná tak, aby šlo průčelím k jihu, poněvadž

letního času, když slunce vysoko stojí, jen z části do světnic vniká,

zimního však, když nízké jest, světnice vytápěti pomáhá. Byt takový

bývá také vždycky suchý a proto i zdravý. Jde-li obydlí průčelím

k východu aneb docela k západu, bývá letního času nepohodlné a těsné,

poněvadž slunce celého půldne v světnici vězí; jdeli k severu, jest stu

dené a téměř vždycky vlhké a proto i nezdravé. Ku straně severní

staví se špižníky, komory, sklepy, záchody a vůbec místnosti, v nichž

chládek býti má.

Světnice pro jednotlivou osobu žádá 4...8D° plochy. Přiměřené

vidí se býti, byty takové 2'/," dlouhé a 2'/," široké dělati, což dá

plochu 5%D". Celá rodina potřebuje světnici 12 ... 16D" velkou.

Dělávajíť se i ještě věčší světnice, avšak na nejvýš 25D", poněvadž se

pak jedněmi kamny vytápěti nedají. Postel žádá plochu 6'/,“ dlouhou

a 3" širokou; piano bývá 6% ... 7" dlouhé. Výstupek (alkovna) po

třebuje pro jednu postel alespoň 7" délky a 4'/,“ šířky; pro dvě postele

však 7" délky a 7%“ šířky. Výška světnic bývá 8... 12'; mělať by

však každá světnice z ohledů zdravotních alespoň 10 vysoká býti.

Světnice, kde více lidí pohromadě, jako školy, kasárny a p. dělají se

12' vysoké. Vyšší světnice není rádno u nás dělati, poněvadž se těžko

vytápějí; v jižních krajinách, kde se málo topí, staví se však všecko

výše. Podlahy bytů v pozemí staví se vždy 1 ... 1 '/, ano i 2 vysoko

nad půdu přirozenou, aby v nich vlhko nebylo. Kuchyň se dělá zřídka

věčší než malý aneb prostřední pokoj bytu, ku kterému náleží; žádáť

vždy alespoň 6 .... 10C]" plochy. Sklepy se dělají 9 ... 10 vysoké.

Ve velkých městech, kde se palivo ve sklepích ukládá, žádají každá

kamna 2D" a kuchyň 6 ... 10D° plochy. Nádvoří má býti v každém

domě alespoň 9D" velké.

Okno má býti tak široké, aby dvá lidé vedle sebe, aneb je-li jen

jedno křídlo jeho otevřeno, aby se jím jeden člověk pohodlně ven

dívati mohl, což žádá šířku okna alespoň 3', jakáž by i v bytech cha

lupníků a domkářů našich býti měla. V obyčejných domech dělají se

však okna 3'/, ... 3'/,“ a ve zláštních případech i 4" široká. V kostelích,

sálech a podobných velkých komnatách dělají se zřídka okna širší než

5 ... 6“. Výška oken řídí se podle šířky jejich; dělávajíť se obyčejně

dvakráte tak vysoká jako jsou široká; než také dle poměrů 3:5 a 2 : 3
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ano i 3:2 jmenovitě u chlévů. Při sloupech toskanských dělají se

okna a dvéře 1''/, „krát, při dorických 2krát, při jomických 2 / 2krát a

při korintických 2%krát tak vysoká jako jsou široká.

Okení čili zeď poprsná dělá se 1 tlustá a 2% ... 3' vysoká

V kamených zděch dělají se falcy pro okna a pro dveře 3“ široké a

2“ hluboké. Každému 9 ... 12" širokému pokojíku dává se jedno,

a každému až 22" širokému 2 okna, dle čehož se i pro každý dům

potřebný počet oken ustanovuje. K vůli souměrnosti staví se okna

stejně daleko od sebe. Délka stavení rozdělí se na stejné díly a sice

tak, aby počet jejich o 1 věčší byl než potřebný počet oken; dělicí

místa ukazují pak polohu jejich. Příliš mnoho oken jest světnici na

škodu, poněvadž se těžko vytápí. -

Omítka skládá se obyčejně z trojnásobného ovrhnutí stěn a má

jen % a na nejvýš %“ tlustá býti. Ona žádá alespoň čtyry týhodny,

aby tak vyschla, že se bíliti může. Potřeba-li, aby se to dříve stalo,

přidává se maltě asi čtvrtý díl objemu jejího rozemleté sádry. Omítka

taková sice rychle schne, nemá však stálého trvání. *

Na 1D" omítky asi %,“ silné potřebí 1e“ vápna a 26" písku. Tři

zedníci s dvěma podavači udělají za den alespoň 3D° rákosovaného

stropu a potřebují k tomu 4'/,cº vápna, 9c' písku, 6 otepí rákosu, */, ti

drátu a 450 hřebíků. Jinak se počítá na 1D° rákosovaného stropu

1 %cº vápna a 30 písku. Jednoduše obílí zedník za den asi 6D° omítky

a potřebuje na to 1c“ vápna. Na trojnásobné obílení 1D° potřeba% ... %s" vápna. s •

Ovčín se staví na místě suchém a průvaném, když možno, prů

čelím k jihu. Na ovci se počítá v průměru 9 ... 10D a na jehně 7D

plochy, v čemž i chodby již zahrnuty jsou. Ovčíny se dělávají uvnitř

13," 26" aneb 39' široké a 10 ... 12 vysoké. Podlaha z prsti aneb

z písku má býti 6“ vysoko nad půdou základní. Okna se dělávají

6 ... 7 vysoko nad zemí 3 ... 3'/, široká a 2 ... 3 vysoká. Vrata

do ovčína bývají 7 ... 8 vysoká a 7...8' široká. Zeď na 1 '/, kamene:

u velkých na dvě cihly i více.

Pálení cihel; v nejstarších dobách užívalo se cihel nepálených

jakž to dosud v krajinách chudších a tam obyčejem, kde paliva ne

dostatek. Jelikož dříví všude mizí, nevidí se ani nyní nevýhodné býti,

užívati nepálených cihel k stavbám sprostším. Cihly potřebují obyčejně

4 týdnů, aby tak vyschly, jak toho k pálení jich potřebí. Cihlář jest

s to denně 4000 ... 5000 cihel, ať jsou jakékoli, do pece vyrovnat,
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dvá-li mu dovážejí. Mezery, tahy a průchody v peci obnášejí pravidelně

% ... % prostoru, který tam cihly zajímají. Obyčejně se skládá do

pecí 20000 ... 30000 cihel. Pálení trvá asi 20 dní a vyžaduje v tako

výchto případech, na 1000 fortifikačních cihel aneb na 1000 tašek */,

sáhu */, českého lokte dlouhého suchého měkého dříví aneb 18°/, centu

prostředního kameného uhlí a asi poleno dříví. V obyčejných polních

cihelnách potřebí však 1'/, sáhu dříví aneb 22'/, centu uhlí.

Barva cihel neposkytuje žádného určitého měřídka k posouzení

dobroty, jejich... Dobře vypálená cihla má stejný drobnozrný lom, jasný

zvuk, dá se zednickým kladivem snadno přisekávati, nestává se značně

těžší, namočila-li se do vody, nemění se a nepuká, rozpálila-li se v ohni

a rozpálená-li se studenou vodou polila. Nejlépe však poznáme, zdali

cihly dobré jsou, nechají-li se celou zimu nepokryté na sněhu a dešti

a neukážou-li se na nich žádné proměny. Z toho samo sebou vysvítá,

že dobré cihly a tašky žádné ochrany nepotřebují a že se kamkoli

skládati mohou.

Parkety se dělávají 22“ velké ve čtverci, 1“ tlusté s dubovým

2% ... 3“ širokým křížem, ze dřeva možná-li uměle vysušeného. Také

se furnýrují a dělají v případu tomto 18 ... 24“ velké ve čtverci.

Pekárna. Půda malé pekárny dělá se okrouhlá, půda věčší pe

kárny oblá, velké však vejčitá. Malá pekárna bývá 14“, věčší 15 ... 18"

a velká až 24“ vysoká; nikdy však vyšší. 100 bochníků komisárku

žádá pec 10: dlouhou, 8" širokou a 1 '/," vysokou, ústa 2" široká a 8“

vysoká. Tahy čili komínky neboli lišky mívají 3'/, ... 4/,“ ve čtverci.

Ústa se dělají 18 ... 24" široká, 8 ... 10“ vysoká a 12“ hluboká. Aby

se pečivo celé pekárny snadno přehlednouti dalo, staví se půda čili

dlažba její vzadu o něco výše, vždy asi '/,“ na 1" délky, a 4 ... 4'/,“

vysoko nad podlahou kuchyně, má-li se pečivo do ní stoje sázeti. Po

staví-li se však pekárna do stupně, jako to v menších domácnostech

bývá, dělává se před ústa jáma 2... 4' široká a také tak dlouhá a

1'/, . . . 3* hluboká, aby osoba, která do pece sází, v ní státi mohla.

Pekárna se dláždí ležatě cihlami a pod dlažbu kladou se škváry

aneb křemen, který se ostrým pískem vyrovná, aby se teplo v peci

drželo. Ona se vyklene do hlíny na půl cihly. klenba a tahy pokryjou

se asi na '/,“ hlinou, dobře uhnětenou a se svinskými chlupy, vosinami

a j. smíchanou. Nyní se pekárna zvolna vytopí a rozpukliny, ukážou-li

se jaké, dobře se zamažou. Celá klenba pokryje se pak suchým

rumem, asi 18“ vysoko. Dříve než se péci začne, potřebí pekárnu
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mírným ale trvalým ohněm vyhřáti, což se u pecí všeho druhu

činiti má. -

Chléb zůstane v peci */, ... 1 hodinu, a jelikož ostatní příprava

ještě asi 2 hodiny vyžaduje, může se ve 24 hodinách jen asi 7 ... 8krát

v též pekárně péci. Syrový komisárek váží 4 tu, dobře vypečený

3% ty; on mívá 10" v průměru a bývá 3" vysoký. Z centu mouky

napeče se 40 bochníků komisárku. Míra žita váží asi 76 tu a dá na

nejvýš 70 tu mouky. Z libry těsta jest % ... % ti dobře pečeného

chleba. Podlé zkoušek francouzských učenců zadělává se nejlépe na

chléb, béře-li se podlé váhy na 10 dílů mouky 5 dílů vody a '/..

kvasu. Z těchto 15 částek obdrží se 13 částí pečiva; dvě se vytratí

v peci. V obcích, kde více vzdělanosti a společenského ducha, jsou

i obecné pekárny.

Jinak to ovšem vypadá v pekárnách umělých. Půda jejich skládá

se z velké okrouhlé železné plotny, která se s chlebem, jsouc spodem

v kruhu ozubená, klikou ustavičně kolem otáčí. Teploměrem se řídí

tpřiměřená stálá teplota horkého vzduchu.

Písek čistý tedy pravidelně říčný a mořský dělá maltu lepší a

rvanlivější. Nejčistší písek nalezá se na dně řek, poněvadž jej vodní

vlny stále promývají; na břehách nanešený bývá méně čistý, jelikož

obyčejně blátem a bahnem promíchán jest. Písek kopaný nevyrovná se

co do čistoty nikdy písku říčnému. Písek nečistý se pozná, že třen-li

v rukou, je špiní, aneb hozen-li na bílou plochu na př. stěnu, šat a p.

nečisté skvrny dělá a vodu kalí. Pro dobrou maltu potřebí čistého

a hranatého písku stejného zrna, který v rukou šustí a povrch má

drsný a ostrý.

Ploty z prken opírají se o sloupky, které obyčejně 6 ... 8 daleko

od sebe a 6 ... 6'/,“ vysoko nad zemí stávají a 2 ... 3* hluboko v ní

zapuštěny jsou. Bráváť se na ploty často i dobré dříví stavební, na

tírají se i drahými barvami olejovými a trvají při tom při všem sotva

10 let! – Ploty živé, dobře-li se s nimi nakládá, trvají až 40 ano i ještě

více let, dělají nepatrné výlohy a ušetřují dříví. K sázení vykopá se

2 ... 3" široká a 1 ... 1 '/, hluboká strouha; je-li půda vlhká, sázejí se

do naházeného příkopu, suchá-li, do vykopané strouhy. Sazenice staví

se střídavě ve dvou řádkách vždy 9" daleko od sebe. Po třech letech

se na jaře, plot přistříhá a přiřeže, aby nebyl na hoře širší než dole,

poněvadž by pak dole zřídnul. Necháváť se 1 ... 1 '/,“ široko a 4...5

vysoko růsti; širší a vyšší zůstal by dole, kde houštky nejvíce po
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třebí, příliš řídky. Z dráče č. dříšťálu (berberis) dělají se na př.

pěkné ploty.

Podlaha. Půda se napřed beranem dobře stluče, pak se na ni

naveze asi 6" vysoko suché země; do vlhkých mist se dává raději rum

promíchaný s prachem z dřevěného uhlí a krokvicí se všecko vyrovná.

Do půdy této položí se vždy 3 od sebe daleko 4...5" silné na horní

straně přitesané podkladky, tak zvané polštáře, obyčejně kolmo na směr

délky ve světnici a co možná tak, aby vrchní plochy jejich vodorovně

a s povrchem rumu v rovni byly. K polštáři přibije se každé prkno

alespoň třemi hřebíky, které se i s hlavičkami do nich zahánějí. Pro

parkety musí se napřed slepá podlaha z nehoblovaných poloprken při

praviti, ku které se pak se stran ve žlábku přibíjejí.

Popel. Ze 100 ta aneb asi ze 3e" dřeviny vůbec nabude se podlé

rozličného druhu dříví a místa, kde bylo vyrostlo, spálí-li se dokonale,

v průměru asi 1 '/, ta čili 1 % % a v objemu asi %" popele. Ze

100 ** míchaného popele z rozličného dříví nabude se asi 13% 4x

surového drasla.

Prkna obyčejná jsou 1“ tlustá; jsou-li tenší, nazývají se truhlářská,

jsou-li tlustší, říká se jim falcovní. Obyčejně bývají falcovní prkna 3°

dlouhá a 1', slabá však jen 10" široká. Nejslabší fošny bývají 1°/,“

tlusté; jinak jsou také 2 ... 5palcové. Málo které dřevo má kmen 20'

nad kořenem bez větví; proto nebývají prkna a fošny delší než 18';

také se však nedělávají kratší než 12. Furnýrů t. j. tenkých prkének,

kterými se povrch nábytku pokrývá, nařeže se z fošen tenkými pilkami

8 ... 10 ano i 16 z prkna 1“ tlustého.

Provazy, jsou-li tlustší než %“, prodávají se na váhu; slabší podlé

míry aneb po kusech. Při pletení skracují se pramínky o % . : ../s

své délky. Provazy z pramenů, které se byly méně než o % délky

skrátily, nebývají k potřebě, poněvadž se z nich nitě vytahují a rozlízají.

Provazy se pletou buď bezprostředně z nití asi 1“ silných, aneb z ple

tenců, které se dříve z nití skroutí. Provaz, který dobře upleten jest,

nekroutí se, a nedělá žádných záhybků, když se jedním koncem, na

zemi leže, do výšky zvedá. Tuhé provazy jsou příliš skrouceny; mnoho

ohebné však málo skrouceny; obé jest vadou provazů.

Provazy mokré mají se nechati dřívé dokonale uschnouti než se

uloží. Černají-li a vlhký-li zápach vydávají, znamením to, že hníti

počínají. Aby se provazy v dolech vlhkem nekazily, napouštívají se

dehtem, jehož se k tomu asi tolik brává, co polovina váhy provazů
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obnáší. Někdy se tmapouštějí jednotlivé prameny aneb pletence, dříve

než se splítají, smíšeninou ze smůly, loje a oleje. Provazy takto při

pravované trvají sice déle ve vlhku, nejsou však tak pevné, jako ne

připravované. Zdá se, že lépe jest, za tou příčinou natírati je čas od

času lojem, jak se to na mnoha místech děje. – Provazy se na půdách

zavěšují; na zem-li se ale pokládají, jest potřebí, aby se několikráte

za rok na jiné strany přeložily. * ***

Roury dřevěné u vodovodů bývají obyčejně 12 dlouhé. Pro zve

dání vody asi 20" vysoko a otvor v průměru asi 2" velký dělají se ze

špalků 10 ... 12" silných. Trvanlivost trub řídí se podlé půdy, ve které

a jak hluboko v ní položeny, podlé tlaku vody na stěny jejich a jakosti

dřeva, ze kterého zhotoveny byly. Nejlepší jsou ze dříví borového a

olšového. Trvání jejich bývá 10 ... 15 let. Udržování trub, v dobrém

stavu po tento čas stojí 6% % původního nákladu na ně. -

Roury hliněné dělávají se zřídka delší než 3' s průměrem 2...4"

ve světlosti a ve stěně °/s ... 1“ silné, spojují se muflemi jako roury

železné a ucpávají koudelí; dřevěné klínky by je roztrhaly. Kde voda

směr svůj mění, přidělávají se kolenité kusy rour železných. Roury

hliněné mívají uvnitř glasuru a hodí se jen pro malé výšky; jako kamené

kladou se vždy na podezdívku. V Kadani trval takový vodovod jen

10 let.

Roury železné mívají 5 délky. Mufle bývají 8“ dlouhé a bývají ve

světlosti o '/, ... */,“ věčší než jest vnější průměr rour, aby se tříšt

kami a koudelí do sebe zadělávati mohly. Má-li se voda 16 . , . 20"

vysoko zvedati, dělají se stěny rour průměru věčšího 5“ silné. Rezo

vatěním a znečišťováním zužuje se pomalu průměr jejich, tak že rádno

jest, o '/,“ věčší jej dělati než by to právě potřeba kázala. Trvanlivost

těchto rour jest velmi nestejná. Přichází-li voda zvolna do nich a mo

houli se také častěji čistiti, trvají až 200 let; jinak již také nebyly po

6 letech k potřebě. – Aby mráz vodovodu neublížil, musí se roury

každého druhu dle okolnosti alespoň 4 ... 5' hluboko do země klásti

aneb špatnými vodiči dostatečně obkládati.

Rum; objem strhnuté zdi zmnoží se pravidelně o '/, původního

objemu jejího. Z 1c" zdi z lámaného kamene nadělá se 192 ... 216c,

z 19" zdi z cihel 116 ... 240e a z 1c" zdi z hlíny 2889 rumu. Strhají-li

se, krytby, připadají na 1D° střechy, taškové 3c", střechy z prejzů a

háků 4 a nejvýš 9c rumu.

Každý 1D" klenutí nad sklepy potřebuje pod podlahy příbytků
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pozemních pro násyp 9" vysoký 27c' rumu, 1C1" půdy žádá pod dlaždice

pro násyp třípalcový 9e" a v patrech na stropy pro násyp čtyrpalcový

12c rumu. *:

Římsa má okap od zdí vzdáliti, aby dešťová voda na ně nepadala

a k základům budovy po nich nestékala. Proto musí římsy tím více

vypuštěny - býti, čím i domy vyšší jsou. Pro patro v pozemí dostačuje

výpustek 12“; jedno poschodí žádá 15“ a pro dvě poschodí potřebí 18“;

nanejvýš se dělá výpustek 24“ velký. Vyšší stavení žádá dole 6" ši

rokou dlažbu a dle výšky budovy potřebí, aby se zdi z výší 18 ... 24“

u země kamenými plotnami vyložily čili obroubily.

Sádra povstává ze sádrovce pálením v kotlích, v pekárnách a ve

vápenicích. Máť se pálením jen voda z něho vyloučiti, k čemuž teplota

110...120° C již úplně dostačuje. Teplotou, která 200° převýšuje,

spaluje se sádrovec; vytrácíť se z něho i kyselina sirková, kterouž

sádra žádoucí své spůsobilosti pozbývá. Počnouli při pálení sádrovce

páry vystupovati, které po shnilých vejcích zapáchají, jest to znamením,

že sádrovec“ již náležitě vypálen. Sádra se hned, jak se vypálí, tluče,

mele, podsívá a v sudech na suchých místech dobře uschovává. Sádra,

která jemná mezi prsty a k nim hne, drží se za dobrou. Sádra ze

sádrovce tvrdšího, s vodou opět smíšená, ztuhne na vzduchu více než

sádra ze sádrovce měkkého. Jelikož vypálená sádra od sádrovce jen

tím se liší, že v ní vody není, vysvítá, že se k mrvení sádra i sá

drovec hodí. *

Sádra jest asi o 20% lehčí než byl sádrovec; obyčejně se dostává

z centu sádrovce % centu aneb 12 měr mleté sádry. 1c" sádrovce dá

13e" pálené sádry a 3c", sádry semleté. Sáh měkkého dříví dostačuje

na vypálení 68 centů sádrovce. -

K otiskům a k lití rozdělává se mletá sádra na řídkou kaši vodou,

které se asi 2'/,krát tolik brává co sádry. Sádra takto připravená ztuhne

za 1 ... 2 minuty. Aby tak rychle netuhla, míchává se s klíhovou vodou,

čímž i více tvrdosti nabývá, ano i jakési průsvitavosti mramoru podobné.

Má-li sádra rychle schnouti, přimíchá se do ní slabé kyseliny, octa,

syrovátky, kyselého mléka a p. . Na stropy, římsy, ozdoby a j. míchají

se dva díly sádry s jedním vápna.

Schod má býti alespoň tak široký, jako jest délka nohy naší,

nejméně tedy i 12“; neměl by se však nikdy dělat uzší než 13%“ a

vyšší než 5%". Jsou-li schody 5“ vysoké, dělají se 16“ široké; oby

čejně však bývají 6“ vysoké a 12“ široké, tak aby výška a šířka stupně
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dohromady 18" obnášela. Velké schody bývají 5...6'/,', prostřední

4...5', malé 3 ... 4 a postraní schůdky 2 ... 3" dlouhé.

Kamené schody zazdívají se na obou stranách 3“ hluboko ; potřebí

tedy, aby o 6“ delší byly než šířka chodby. Vyšší schod klade se na

nižší z šíří 1“; u jednotlivých schůdků a stupínků přesahují se schody

o 2“. Schody by se měly stavěti s odpočívadly t. j. s přestávkami

pro oddychnutí. Ve všech patrech mají schody stejné rozměry míti;

výminku může činiti jen sklep a půda. Schody do sklepů mohou se

výše držeti než jiné a sice až na 8“ výšky, a také úžeji než jiné až na

9" šířky. Pro sklady, sklepy a p. dělávají se schoďý v jedné čáře

nepřetržité; při obydlích se však směr jejich obyčejně v pravém úhlu

láme, aby se odpočívadel nabylo. Musí-li se pro nedostatek prostory

točité schody dělati, dávají se jim asi 1 '/,“ ode zdi, kde se obyčejně

chodí, předepsané rozměry. Jelikož člověk rád nohou, kterou na

schody vstoupil, zase z nich vystupuje, jest rádno dělati nerovný počet

stupňů.

Sejpka; obilí roční může se 1%', dvouleté 1°/,“ a tříleté 2''

vysoko nasejpati; u zdí se nechává prostor zšíří 3: prázdný. Výše než

2 se obilí nerádo nasejpá, poněvadž se pak snadno zahřeje a kazí

Kolik palců vysoko obilí nasypáno, tolik korců vejde se na 1D° plochy

a měr ještě o polovinu více. Při stavebním návrhu a rozpočtu béře se

18" pro výšku obilí, tedy 18 korců aneb 27 měr na 1D" podlahy; na

chodby vedle obilí připočte se ještě '/, takto ustanovené plochy. Musí-li

se sejpka při zemi stavěti, vyzdvihne se podlaha její o několik stupňů

nad venkovskou půdu za pomocí trámů, které na obou stranách v hla

vních zdích, v prostředku však na zídce spočívají. Síně bývá 9' vysoká,

okna se dělají ve světlosti 2 '/, ... 3" široké a 13 ... 15“ vysoké, a staví

se dosti nízko, aby vzduch přes obilní hromady táhnouti mohl; podlahy

bývají čepované a z falcovních prken. K provětrání dělají se v hlavních

zdích otvory na proti sobě a opatřují se drátěnými mřížemi.

Sklepy se dělají zřídka, pode všemi světnicemi budov ; protož se

hledí, aby, když to možná, k severu, ležely... Velikost a poloňa sklepů

závisí od světnic v prvním patře, tak že málokdy jiné rozměry mívají

než tyto. U obecných stavení dostačuje sklepům výška i 7 . . . 8°. Ve

velkých městech přepažuje se sklep jakož i půda latěmi aneb prkny na

tolik dílů, co nájemníků jest, aby každému přiměřená část připadla.

0hražené sklípky tyto bývají 6. a na nejvýše 12D° velké, s průchodem

au prostřed alespoň 4 širokým. Obyčejná teplota sklepů jest 10°, zřídka 89R.
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Pro lednici se vykopá v hlubším tmavším dílu sklepa, možná-li

lk severu, čtyrhraná na hoře asi 9', dole asi 3" široká a 6 hluboká jáma,

vypaží se 7/7 palcovými dubovými věnci a prkny, a dolů se položí na

kamené podkladky dřevěná mříž, aby se voda z jíhnoucího ledu do

země sáknouti a tak pomalu vytráceti mohlá. Stěny jámy vyloží se

rákosím a slamou a led se do ní co možná na drobno roztlučený tak

natluče, jak se dá, a postele nahoře slamou a rákosím. Jáma se pokryje

fošnami a tyto asi 18" vysoko zemí; u prostřed se dělají padací asi 3*

široké a také tak dlouhé dvéře z fošen a na ně se položí několik

otepí slámy. Díra, kterou se led do lednice pouští, se zazdí. K lednici

se dělají dvoje i troje dvéře a před ní jakési předsklepí, aby tam teplo

méně přístupu mělo.

Sklo krystalové t. j. olovité sklo draslové jest méně tvrdé a dá se

za tou příčinou snáze brousiti než každé jiné; také dříve měkne a teče,

dá se snáze do forem tlačiti, má méně barvitosti a více lesku než

jiné. Je-li sklo toto příliš olovité, žloutne nad kahanem. Z tohoto skla

dělají se roury a tyče k práci sklářské. Zvláštní spůsobilost má v tom

ohledu sklo francouzské. Do tohoto druhu skla náleží sklo flintové.

Vápnité sklo draslové jest zcela bezbarvé, tvrdé a velmi těžko

tavné. Ještě tvrdší ale tavnější jest obecné sklo do oken t. j. vápnité

sklo natronové, a má natronovým sklům vlastní barvu zamodralo-zele

navou. Sem náleží také sklo korunové. – Sklo draslové není tak tavné,

křehké a tvrdé jako nátronové, dříve se však v oknech zatemňuje.

Sklo olovité jest ještě tavnější než sklo nátronové. Na spalování roz

ličných látek k rozborům lučebným hodí se zvláště dobře draslové sklo

české, k sdělávání na sklářském stolku však nátronové sklo francouz

ské. Sklo draslové má v lomu barvu zelenavou, sklo nátronové však

modravou. >,

Stáje na hovězí dobytek staví se, kde to možná, průčelím k severu

a tak velké, aby na každou dojnou krávu místo 9... 10" dlouhé a

3 % ... 4 široké přišlo. Na vola se počítá prostor 10" dlouhý a 4 ... 5'

široký. Chodba u prostřed stájí mívá 6 ... 8' v rozměru, a k dojení

a krmení nechává se za dobytkem prostor 3" široký. Pro odstávče po

třebí 12 ... 16D' a pro vejrostky 22 ... 24D'. Je-li málo dobytka a strop

z trámů, dělají se stáje 10", je-li mnoho dobytka a strop klenutý, dělají

se 11 ... 12' vysoké. Žlaby se staví s horní hranou nejvýš 2'/,“ vysoko

nad zemí. Půda se dláždívá vodorovně aneb s nepatrným spádem, na

stání vola 2... 3“. Dvéře bývají 4 šíroké a 6 vysoké, pravidlem však,
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dělati dvéře do stájů jen tak velké, jak to potřeba káže. Okna se

dělávají asi 5 od země vysoko, 1" široká a 2% vysoká.

Stodola se staví nejraději na suchém průvanném místě, průčelím

k východu aneb k západu a dělá se tak veliká, jak to hospodářství

žádá. Za základ slouží zkušenost, že pojímá 1c" prostoru v stodole

anebo na půdě v průměru buď 3% mandele obilí po 15 snopech aneb

54 snopy slámy, buď 7 centů čistého našlapaného sena aneb 5 centů

otavy a luštin t. hráchu, čočky, vikve a p. Také se ukázalo, že snop

jakéhokoli obilí aneb slámy v průměru 40' zajímá a 18 tu vážívá; man

del následovně čili 15 snopů že 60c' prostoru potřebuje a že 270 a

váží. Otep slámy vážívá 15 ... 16 zu a kopa následovně 950 tr. Cent

sena, dobře-li stlačeno, drží 32c", jinak o '/, více. Cent otavy aneb

drchanice z luštin co možná stlačené potřebuje 45c', jinak o '/, více. –

V průměru se počítává, že dává jitro louky 14 ... 16 centů sena a

10 ... 12 centů otavy. Na každých 800 mandelů počítá se jeden mlat.

kde se ještě cepy mlátí, 6 ... 8° dlouhý a 18" široký, poněvadž 4 mlatci

za zimu více nevymlátí. -

Strážnice se dělává 12 vysoká, poněvadž se tam silně kouřívá.

Na muže se počítá '/,D" prostoru a na pryčně plocha 2 ... 2'/,“ široká.

Strážní budka se dělává ve světlosti 7" vysoká a 3" široká, aby se

v ní i velký člověk otočiti mohl. Obyčejně bývá dřevěná, jen někdy

také zděná. -

Stromořadí bývá z topolů jehlancových, z jeřábů, třešní a šve

stek, které se 2", z javorů, kaštanů, buků, jabloní a hrušek, které se

4", z jilmů, lip, topolů a ořechů, které se 5" daleko od sebe sázívají

Je-li půda, kde se stromoví vysokého kmene sázeti má, kyprá a úrodná,

kopají se pro sazenice jámy v průměru jen 18" velké a 18“ hluboké:

je-li to však půda neúrodná, dělají se v průměru 3 ... 4 velké, 2 ... 3

hluboké a nasype se do nich tolik úrodné země, aby sazenice jen tak

hluboko stála, jako na místě prvotním. . * *

Střecha má obydlí chrániti proti sněhu a dešti, což tím vydatněji

činí, čím vyšší jest. Vysoké střechy nemohou ale prudkým větrům

vždycky odolati a zkušenost učí, že více vysokých střech větrem po

roucháno, než nízkých sněhem rozmačkáno bylo. Odtud naučení, že

lépe jest dělati střechy nižší, které tolik nákladu nevyžadují jako vysoké

a v čas ohně méně nebezpečné jsou. Staří Řekové dělali výšku střechy

sedlové t. j. výšku hřebenu jejího nad stropem 7 ... 8krát menší než

-šířka stropů čili vzdálenost jednoho okapu od druhého; staří Římané,
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Italiani, nyní i Rusové a Švédové dělají ji alespoň 4krát, Francouzové

3krát a Němci dvakráte menší. Staří Němci dělali jednu stranu střechy

ano i výšku její tak velkou, jako jest celá šířka stropu, kteréto nestvůry

ještě dosud i u nás viděti jest! – Střechy v polokruhu t. j. s pravým

úhlem na hřebeně, kde výška jen dvakráte menší jest než šířka stropu,

staví se dosud u nás snad jen za tou příčinou, aby se na půdě věčšího

prostoru nabylo. Výška střech sedlových z křidlice nesmí se dělati

vícekráte než 4– a nejvýše 5krát, a výška střech šindelových 2... 3kráte

menší než šířka stropu. Střechy plechové dělají se dosti ploché,

zinková na př. 1“ vysoká na 1 '/, ... 2' hloubky, měděná a olověná 1“

vysoká na 1* hloubky. Střechy z napuštěné lepenky a z napuštěného

filcu mívají za výšku /, ... % své hloubky.

Světnice se nazývá každý prostor 4...25D° velký, který se

vytápěti dá. Menším prostorům říkají kabinety, a jsou-li při věčších

světnicích, výstupky (alkovny). Prostory, které se vytápět nedají, na

zývají se komory. Světnicím, které jsou věčší než 250°, říká se sály,

a sály, které 4 ... 5kráte tak dlouhé jsou jako široké, slovou galerie.

Světnička pro jednu osobu žádá plochu 4 ... 8D°, pro menší rodiny

potřebí 8 ... 12D", pro věčší 12 ... 24 až 25C1°; věčší světnice není

rádno dělati, poněvadž by se jedněmi kamny vytápěti nedaly. K men

ším bytům dostačuje úplně komora 4 ... 8D° velká, Vitruv žádá, aby

délka sálů dvakráte tak velká byla jako šířka jejich, a výška aby ob

nášela polovinu délky a šířky dohromady.

Šindel se dělává 22'/,... 24" dlouhý a 3“ aneb se žlábkem 4"

široký. Latě se kladou obyčejně 16“ daleko od sebe, tak že se šindele

6 ... 8“ přesahují. Aby šindelové střechy bytelnější byly, kryjou se

dvojitě t. j. latě se kladou o 1“ blíže k sobě než polovina délky šindele

obnáší. Kryje-li se střecha šindeli dvojnásobně, kladou se latě tak, aby

vzdálenost jejich vždy o 2“ menší byla než délka šindele. Je-li šindel

}“ a se žlábkem 4" široký, potřebí na 1D" obyčejné šindelové krytby

105 a při krytbě dvojité · 168 šindelů. Na kopu šindelů počitá se 100

indeláků; každý druhý šindel, přibije se dvakráte dole i na hoře. Jeden

esař klade denně 10 kop šindelů, -

Šindel jasanový jest nejbytelnější, zvláště natře-li se, poněvadž

mnoho barvy do sebe vtáhne; dubový jest velmi dobrý ale drahý; bu

tový se bortí a štípá; osykový jest špatný. Dobrý šindel jedlový trvá

|0 let, kdežto osykový již v 15. roce hnije.
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Škola venkovská staví se kde možná blízko kostela na malém

návrší na prostoru volném, poněkud osamělém. Dobře jest, kolem školy

ve vzdálenosti asi 2" nasázeti v řadě košatých stromů. Podlaha se

klade 2 vysoko nad zemí a světnice se dělají alespoň 12 vysoké

stěny se natírají barvou zelenavou. Skolní světnice má mít takovou

prostranost, aby na každého žáka '/,D" připadlo, v čemž již i postraní

chodby zahrnuty jsou. Na školách městských a vůbec vyšších počítá

se na žáka '/, aneb ještě lépe '/,D" a pro dospělejší a v kreslírnách

'/,D° plochy. Dle předpisu má se v každé venkovské škole do lavice

14" dlouhé a 2" široké 8 dítek posazovati. Počet dětí od 6 do 13 let

obnášívá 16tý díl všech duší v osadě.

Tašky se dělají dle předpisu 14“, dlouhé, 7“ široké a '/, ... !"

tlusté. Na hoře jsou opatřeny nosem, dole se obyčejně zakružují. Na

1000 tašek potřebí v ložisku 45c' hlíny. Prkénka na tašky s děrou

pro nos jejich dělají se 18“ dlouhá, 8%“ široká a 1“ tlustá. K pokrý

vání hřebenů dělají se kůrky t. j. tašky zakrouhlé na spůsob žlabovic,

které činí polovinu dutých komolých kuželů. Dělávají se 15“ dlouhé

a °/,“ tlusté, s průměrem na jednom konci 6“ na druhém 4'/,“ velkým

Na 1000 tašek bývá sotva 5 a na nejvýš 10 kůrek potřebí. – 0stré

hrany, rovný a hladký ano na sklo slitý povrch, tenkost a proto i leh

kost tašek náleží k dobrým vlastnostem jejich. Zvláště zde potřebí

oných zkoušek, jakéž již v článku „cihla“ naznačeny, aby se dobrota

tašek poznala.

Uhlí dřevěného dobude se z milířů méně, uhelnatí-li dřevo rychle:

zdlouhali zuhelnatí, dostane se v objemu i na váhu více uhlí, ačkoli

lehčí jest než v případu předešlém. 100 tx na vzduchu vyschlého

tvrdého dříví, dobře-li zuhelnatí, dá 22 t" čili 22 % , dřevo měké jen

20 % uhlí k potřebě v kusech. Co se objemu týká, vytěží se ze 100°

vyrovnaného dříví jen 55c' uhlí k potřebě, počítáno i s mezerami.

Cerstvě vypálený úhel vlyká mnoho vodních par a vzduchu do

sebe; po 3 měsících stává se o 6 ... 8 % , po šesti o 10 ... 12 %

těžší než byl původně. Viz Nauky technické o spojivosti; str. 141 ...

Pohlcený vzduch a voda dělají uhlí k některým účelům spůsobilejší

tak, že je na př. zkušení hutníci v prostorech dobře opatřených zúmy

slně po delší čas na vzduchu státi nechávají. Nemůže-li se to stát

polívají je alespoň dříve než se ho užívá vodou, aby se stalo účinli

vějším. Má se za to, že se hutnický účinek uhlí, které asi '/, roku na

vzduchu složeno bylo, o % zvěčší.
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Vápno. Pro potřebu technickou jest žádoucno, aby se vápený

kámen asi rok dříve nalámal, než se pálí. Objem kamene v peci se

nezmění ; vápno však jest potom obyčejně asi o % lehčí než byl kámen.

10° vápeného kamene dá 43 ... 45 korců vápna, jelikož na mezery asi

% připadá a vrchem, naplněný korec 3%“, obsahuje. Pálení vápna

s cihlami nevidí se býti výhodné. V uzavřených asi 4e" velkých pecích,

pálí-li se 36 ... 48 hodin, počítají se na vypálení 1c" kamene 3 sáhy

*/, loketního dříví; v otevřených pecích však 5 sáhů. Pálí-li se ka

meným uhlím, bývá špatnějšího 47 ... 75 centů a lepšího 30... 50

centů potřebí.

Vápno v peci vychladlé vlyká do sebe ze vzduchu vodní páry a

kyselinu uhličitou, až se nasytí, rozpadává se pak v prach a pozbývá

vlastností, které mu ceny dodávají. Je-li počasí vlhké, stává se to již

v několika dnech. Opětným pálením nabude vápno takové opět spů

sobilosti své. Pravidlem tedy, aby se vypálené vápno co možná brzy

hasilo, nejlépe hned u pece. Na 1e vápna přijdou asi 2e' vody; ve

zme-li se málo vody, spaluje se vápno, vezme-li se mnoho vody, utápí

se. Hašené vápno rozředí se vodou, jíž se k tomu asi tolik brává, co

k hašení potřebí bylo, a povstalé vápené mléko vpouští se z hasíren

do jam asi 6 hlubokých, kdež v několika dnech shoustne a 1 ... 2'

vy-oko pískem se posype, aby vrchní vrstva neskorala. Někdy se na

vápno položí prkna a na tyto se teprv nasype písku. Takto před vlivem

parna, mrazu a vzduchu chráněné vápno dá se 20... 30 let držeti

a stává se čím dále tím lepším. Přirozenoť, že hašené vápno v jámě

věčší objem zajímá než živé; nápadné však, že ani tak velkého objemu

nemá, jako voda, které se bylo k hašení upotřebilo. V průměru se

dostává z 1c živého vápna 1 '/,cº vápna v jámě. Vápno k bílení musí se

vždy uhasiti a do jam vpouštěti. – Někdy se také 2 ... 3e" živého

vápna na zem nasypou, zprvu zvolna pak vydatněji vodou polijou, z níž

vápno asi 32 % pohltí, při tom se rozpálí a kouří, pak ochladne a v

prach se rozpadne, který se v nádobách i více týdnů uschovávati a tak

i na rozličná místa zasílati dá. Prach tento zajímá prostor třikráte tak

velký jako dříve kámen. Dobréť jest takové vápno, když s vodou

smícháno v lepkavé těsto se mění a ani chuchvalcovité ani pisčité částky

v sobě neobsahuje:

U pece se soudívá, že vápno, tím lepší jest, čím méně se drobí;

při hašení však čím prudčeji a dokonaleji se rozpouští, čím více kouře

vydává, a čím méně v něm nerozpuštěných částek zbývá. Na dobrotu

11
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hašeného vápna v jámě soudí se z jemnosti, mastnoty, lepkavosti,

přilnavosti a z odporu jeho, který se jeví, když nějaký do něhu

vstrčený předmět, na př., tyč, se zase vytáhnouti má. Je-li vápno

v jámě jaksi pískovité aneb krupičnaté, ukazuje to, že při hašení spá

leno bylo; dělá-li se však v jámě zelenavá, louže na povrchu jeho,

důkazem to, že bylo utopeno. Cím voda měkčí jest, tím lépe se hodí

k hašení vápna. Z jam se vápno vybírává ve vrstvách, aby se, kdyby

všeho potřeba nebylo, pískem zase snadno pokrýti dalo. Jáma se neráda

dělá věčší než 100°; v půdě pisčité musí se po stranách vyzdít a dole

vsi 6" hluboko vydláždit, poněvadž by se vlhkost z vápna vytrácela a

aápno tuhlo. Stěny vápených jam se k vůli čistotě i v půdě hlinité

rády prkny pokrývají. -

Na trojnásobné obílení 1D° zdi potřebí '/,o ... %s", pačokýruje-li

se při tom také, tedy % ... '/,8 hašeného vápna. „Ví-li se, mnoho-li

malty k stavbě potřebí,, jest tím i množství vápna již ustanoveno, po

něvadž mastná malta % , ostatní však pravidelně '/, vápna v sobě

obsahuje. Má-li se množství živého vápna ustanoviti, potřebí vědět, jak

mnoho každého vápna hašením přibude; pražského přibývá v objemu o %

V počtu se béře korec vápna za celé 3°.

Voda. V městech se počítává na každou osobu */;e vody denně

pro všecky jen možné potřeby. – Rodina šesti osob spotřebuje denně

1c říčné vody ku všem domácím potřebám, jako k vaření, mytí, praní

a p., v čemž však voda k pití zahrnuta není; na osobu přijde tedy %".

Počítá-li se čtyřikráte tolik, dostačí pak voda i ku všem obecným potřebám,

jako k čistění ulic, do vinopalen, pivovarů, na jatky a j. V novější

době počítali ve Vídni 16" na osobu; v Londýně se však počítá na osobu

denně 2%, v Paříži 2, v Praze, v Brně, v Olomouci a j. jen něco

málo přěs %c'. Kůň spotřebuje denně 1 %° a kus ovčího a svinského

dobytka / 6° vody.

Vrata. Vkus a potreba ustanovuje velikost vrat. Vozy s nákladem,

se senem a s obilím nebývají širší než 10' a ne vyšší než 12 ... 13;

proto se také ani velká vrata ani brány nedělávají širší než 12 a ne

vyšší než 15'. U stodol bývají vrata 12 ... 13' vysoká a 15" široká

Obyčejný povoz bývá nanejvýše 6 ... 7" široký, a 10 vysoký, pročež i vrata,

kterými se jezditi má, 8 ... 9 široká a nanejvýš 12: vysoká býti musí

Pat jest v obou případech u vjezdu zapotřebí. Vrata u velkých obydlí

dělávají se 8', široká a 16 vysoká, u malých jen 4 ... 5" široká a

8 ... 10 vysoká. Velikost dveří a vrat do kostelů, jízdáren, skladišt|
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a p. řídívá se více vkusem než-li potřebou; hledíť se k tomu, aby se

vždy jakási shoda mezi velikostí budovy a vrat zachovala. Obyčejně

se dělávají dvakráte tak vysoká jako široká, kterýžto poměr se u všech

otvorů zachovává, když to účelu jeho na ujmu není.

Záchod. Více menších záchodů vydá ve velkém domě pro čistotu

více než jeden sebe věčší. Aby se v noci světlo v záchodě na zem

stavěti nemusilo, dělává se do zdi asi 3* vysoko nad zemí výklenek,

asi 2 vysoký a 2" široký. Sedadlo se staví ! '/,“ vysoko nad zem a

mívá otvor v průměru 10“ velký. Dobře jest, když se stranou také

ještě čtyrhraný otvor udělá aneb asi 2'/,“ vysoko zvláštní korejtko z ka

mene zazdí, asi 1" široké a ',' hluboké k slévání špíny a pomýjí, aneb

když se jiný podobný výlev zařídí. Trouby čili hrdla, jakých se u

záchodů užívá, bývají čtyrhrané a dělají se ze čtyr dvoupalcových bo

rových aneb modřínových fošen na čep. Uvnitř bývají 10 ... 12"

široké, na hladko vyhoblované a v koutech dobře vysmolené. Každý

otvor jest spojen s hlavní troubou průlivem asi v úhlu 30°. •

Trouby záchodové jsou vždy asi 2 ... 3 daleko od sebe železnými

obruči staženy. Ony musí na všech stranách alespoň 6" od zdí od

stávat, aby se do nich vlhký kal netáhnul. Místo dřevěných trub brávají

se také olověné, které ve světlosti asi 10“ v průměru mívají, 4 ... 6

dlouhé a 1 %“ tlusté jsou : hliněné bývají 18 ... 20“ dlouhé, % ... %“

tlusté s glasurou a průměrem 8 ... 9“ uvnitř. Někdy se roury takové

také z kamene tesají a vrtají. Nemožno-li záchod v domě míti, vystaví

se ve dvoře zvláštní budka z cihel aneb z prken a ze šindele, asi 5"
dlouhá, 3" široká a 1" vysoká. - • •

Zeď. Stálost budov žádá, aby '/, zdí jejich v zemi ostatní */, však

nad zemí stály. Ve sklepích dělají se základy zdí 2 hluboko do půdy

jejich. Právo na základní zdi obnáší na obou stranách 3“, není-li zeď

tlustší než 2“ aneb příliš obtížená; jinak jest obapolně 6“. Základy

sklepních zdí mají jen 3“ práva, poněvadž již samy sebou o 6“ tlustší

jsou než zdi, které se na ně staví. Jen v půdě pisčité obnáší 6“.

Pro věčší chlad stavívají se sklepy ze samého kamene. Pro nepra

videlnost kamene nestaví se z něho tak snadno jako z cihel, což pří

činou, že se ho v novějším stavitelství jen při práci hrubé aneb jen

tam užívá, kde by jiné stavivo buď příliš drahé aneb netrvanlivé bylo,

Tlusté zdi z kamene potřebují 2 roky, aby dokonale vyschly. I do

zdí z kamene k oknům a ke dveřím cihel potřebí a sice 200 pro

obyčejné 6 vysoké a 3" široké okno a 250 pro dveře 7" vysoké a 3'/,“

/?/ z o , , ** **

11*
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široké. Tlouštka zdí ustanovuje se obyčejně podlé rozměru cihly.

Dělají-li se zdi tlusté zdélí jedné cihly t. j. 12“, říká se, že to zeď na

cihlu, tlouštka-li tak velká, jako šířka cihly t. 6“, jest to zeď na půl

cihly, tak by i tlouštka na '/, cihly 3“ obnášela. Podlé toho jest zeď

24“ tlustá na dvě cihly a t. d. Počet cihel, jichž pro nějakou zeď

potřebí, může se dle 66. str. 104 ustanoviti; jen sluší ještě asi 5 %

přidati, poněvadž se ně o cihel pokazí. Všecky cihly, zvláště čerstvé

a takové, které se z daleka přivážejí, jsou pokryty červeným práškem

a musí se silně vodou polívat aneb ve vodě smáčet dříve než se za

zdívají, poněvadž by se jich malta nechytala. Stavba-li důležitá. dá se

každá cihlová zeď vždy po 3 výšky do rovně, méně-li důležitá, děje

se to teprv po šesti stopách. Malé nepravidelnosti vyrovnají se při

tom maltou, věčší taškami. Slabé cihlové zdi, na 1 ... 2 tlouštky, vy

schnou za % roku.

Mimo svrchu uvedený počet cihel, kterého na zazdívku oken a

dveří potřebí, počítá se na 1c" zdi */,c" kamene, láme-li se nepravidelně,

láme-li se však vrstevnatě, dostačí "/ge"; celkem tedy vždy více než

objem zdi obnáší, poněvadž ho při sdělávání vrchních zdí mnoho od

padává a základní zdi se také o něco širší dělávají, než výkres ukazuje,

1c" přisekaného kamene přijde na 1c" zdi, aniž by se objem malty

odečísti mohl. Na 16" zdi přijde 1400 fortifikačních aneb 1800 obecných

cihel, 20ě vápna z jámy a 50c' písku. Strhne-li se 1c" staré kamené

zdi, dá, bylo-li stavivo dobré, '/, ... %c" potřebného kamene: 1c" zdi

z cihel dá '/, ... */,e" staviva, není-li malta příliš tvrdá; je-li malta

tvrdá aneb cihly měké, jen % ... '/,c". Na 1c" zdi z kamene vrstevnatě

lámaného potřebí 63c", na 1c" zdi z obyčejných cihel 58... 60c: malty.

Pilný zedník udělá denně '/,c" zdi z lámaného a 20... 30c' z tesaného

kamene podlé velikosti jeho; do zdí sdělá 500, do klenutí 300, do

menších říms však sotva 100 cihel. •

XXV. Váha.

Naše váhy nejsou v žádném spojení s otatními měrami, jakžby

slušelo a jak to u míry francouzské pěkně provedeno. Libra naše jest

váha takřka z cela libovolná a poněkud jen náhodou ustanovená.

Libra vídenská a nyní obecná dělí se na 32 loty, lot na 4 quintlíky

čili 240 gránů, takže quintlík 60 gránů obsahuje.
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Libra lekárnická má jen 24 loty a dělí se na 12 uncí po 2 lotech.

Lot má 4 drachmy, drachma 3 skruple a skruple 20 gránů obecné váhy.

I v jiných zemích vzata za základ libra nahodilé velikosti; jestiť:

libra ruská = 0-731255 ** =23:4 lotu; jinak 41 za rus. = 30 ty našim.

„ pařížská = 0.87409 „ = 2797 „ „ 143 „ pař. = 125 ti „

„ anglická = 0.809978 „ = 2592 „ „ 37 „ ang. = 30 » »

„ pruská = 0.835180 „ = 2673 „ „ 85 „ prus. = 71 „ „

Libra pruská obnáší '/gg váhy, kterou má kostková pruská stopa

čisté vody v prostoru vzduchoprázdném při 15° R.

Uměleji jest zařízena váha francouzská ; váha kostkového centi

metru čisté vody při 4° C v prostoru vzduchoprázdném vzata za základ

a nazvána gramme. Podlé váhy naší jest -

gram= 13714 gránu = 13% gr; jinak 7 gramů = 96 gránů;

kilogram = 1785676 ** = 1 * 25% lt; jinak 14 kilgr = 25 tu

'/, kilogramu = 0.89284 t = 285696 lt = 28'/, lotu vzato nyní i

u nás za měřídko k vyclení zboží, a nazývá se za tou příčinou, aby se

i starému zvyku vyhovělo, celní librou. Dost určitě se počítá, béře-li

se 28 t, celních na 25 ti našich, tedy 56 kilogramů na centnýř náš.

Libra naše = 1*12002 ty celní = 1'3675 ty ruské = 1'234601 #

angl. = 1*197347 v pruské = 560012 gramu.

Mincbvní vahou byla dříve hřivna (Mark) u nás vídenská, v Ně

mecku kolínská. -

Hřivna vídenská obnáší '/, staré mincovní libry čili 16 minc. lotů;

lot tento se dělí na 4 quintlíky, quintlík na 4 vídenské, vídenský na

2 haléře a halíř na 128 správných cet (Richtpfennig), tak že hřivna

65536 takových cet obsahuje.

Grán obecné váhy naší obnáší 17028 = 17'/se správné cety.

Při zlatě dělí se hřivna na 24 karáty, karát na 12 zrn, tedy hřivna

na 288 zrn.

Při stříbře dělí se hřivna na 16 lotů a lot na 18 zrn, tedy také

na 288 zrn.

Dukát náš váží 60 gránů dukátových a takový grán obnáší 815%

správné cety.

80% dukátu přijde na hřivnu naši, 67 , na hřivnu kolínskou a 5

dukátů přijde na lot, jelikož dukát 4789 = 48 gr. obecné váhy obnáší.

Hřivna vídenská obnáší 280.644 gramu a dle obecné váhy naši

0501139 u = 16 lt. 8°/, gr, tedy sblíženě '/, obecné libry naší.
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Hřivna kolínská, až do r. 1857 v celém Německu zákonně zave

dená, obnáší % a pruské, což dělá 041759 a naší, čili 13 lotů

871 gránu.

Jinak jest naše hřivna = 1 % hřivny kolínské, tak že
• 5 hřiven našich = 6 hřivnám kolínským.

Podlé vídenské minc. smlouvy od 24. ledna 1857 vzata celní libra

čili % kilogramu za základ mincování, nejen u nás nýbrž i ve všech

státech německých. Od té doby jest celní libra jedinou mincovní vahou

ve všech státech spolkových a menší dílky váhy ustanovují se jen dle

tisícin této libry.

Die min. nař. od 5. května 1856 mohou se litá železná závaží

jen tenkráte cimentovati, když jsou adjustována kruhem z kovaného

železa, do kterého se pečeť úřední vraziti má; závaží, adjustovaná

přísadou olova, nejen že se neaprobují, nýbrž ony se mají s kon

fiskovati. •

Co se váhy, měr i na střižné zboží a zvláště peněz týká, činí se

poručena spisek: Peníze, míry a váhy od Antonína Skřivana v Praze

1858.

XXVI. Hustota a váha hmot vůbec.

Zkušenost učí, že rozličné hmoty i při stejném objemu rozličnou

váhu mají. Jelikož váhy s hustotou hmot poměrně přibývá, t. j. poněvadž

hmoty hustší i v též míře těžší, a řidší právě tak zase lehčí jsou, vy

svítá, že jen rozličná hustota hmot příčinou jest, že při stejném objemu

nestejně mnoho váží. Jelikož se hmoty z rozličných látek skládají,

které se vespolek s ohledem na hustotu ani porovnávati nedají, zbývá

jen váha, ze které na hustotu jejich souditi lze. Právě tedy soudíme:

váží-li nějaká hmota několikráte více než stejný objem jiné hmoty, že

i tolikráte hustší býti musí. Pro hmoty pevné a kapalné béře se váha

vody a pro vzdušiny váha vzduchu, aby se s ní váha stejného objemu

ostatních hmot porovnávala a tak hustota jejich ustanovovala. Jestiť

tedy hustota vody měrou jiných následovně = 1, a číslo, které ukazuje,

kolikráte váha hmoty pevné aneb kapalné věčší jest než váha stejného

objemu vody, hustotou této hmoty. Porovná-li se váha nějakého plynu

aneb páry s vahou stejného objemu vzduchu, obdrží se hustota této

vzdušiny.
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Aby ve skoumání a ustanovení hustoty hmot náležitá určitost byla,

béře se za základ váha překapané vody při 4°C, když jest nejhustší,

váha vzduchu při 0°C a 760mm a váha ostatních hmot při 0°C. Ab

solutní čísla, která porovnáním váhy vody a vzduchu s vahou stejného

objemu hmot při teplotách svrchu. uvedených povstávají, nazývají se

také často specifickou vahou jejich a sestavují se pro jich praktickou

důležitost do zvláštních tabulek. -

Aby se v životě praktickém hustoty čili specifické váhy hmot ná

ležitě užíti mohlo, bylo především zapotřebí co možná uměle ustanoviti

váhu určitého objemu vody a vzduchu. Takž shledáno, že váží

1cº překapané vody při 4°C, když nejhustší, 563772 čili sblíženě

56:4 a, zač se v počítání praktickém 56'/, ŽĎ brává; podlé toho váží

10“ čisté vody 250-565 aneb jen krátce 2505 gránu. - -

Při 14° R váží 10“ překapané vody 1%, lotu; led o %, méně.

1° vody studničné vážívá 56% ... 57% a vody mořské 58... 58%ty.

Vzduch při 0°C a normální rozprostranivosti své 760mm jest

770 krát lehčí než čistá voda při 0°C a 10464krát lehčí než rtuť tak

též při 0°C. -

1e vzduchu při 0°C a 760mm váží 564 grány = 235 lt = 2% lotu

a podlé toho obnáší 10" vzduchu 0.326 gránu. *

Konečně sluší připomenouti, že se o hustotě hmot všeobecně s ja

kousi přesnou určitostí mluviti nedá; neboť hustota téhož kovu mění se

podlé sdělání a složení jeho, byl-li na př. kován, lit, tažen, válcován

a jak se to bylo stalo, a také má-li v sobě více méně cizích přísad;

hustota kamenů závisí od množství rozličných látek, ze kterých se sklá

dají; hustota dřeva mění se podlé půdy, kde vyrostlo, podlé části stromu,

ze které vzato bylo, podlé stáří ano i podlé počasí; podobně závisí

hustota kapalin od rozličných okolností a látek, s kterými se míchají

a ze kterých se skládají. Kdyby tedy o přísné ustanovení nějaké určité

látky šlo, musila by se hustota a váha této látky zvlášť uměle ustanoviti;

pak by ale výsledek takové práce také jen pro tuto zvláštní látku a ne

pro jinou přísné platnosti měl. Toť příčinou, že udání rozličných učenců

o hustotě a váze hmot také jsou rozličná, že se téměř vždy od sebe

liší a že přece všecka pravdivá býti mohou, ovšem s ohledem jen na

látky, jaké od učenců zkoušeny byly. V životě praktickém nepřijde to

však na takové nepatrnosti, a důležito jen držeti se na sblížené jakési

a průměrné výsledky, jakéž také v následujících tabulkách dosti určitě

uvedeny jsou, | -



A. Hustota a váha kovů.

\

1c" váží | 1c" váží |kost. palců

Kovy hustota liber lotů Il3 #

antimon litý 6-712 378 7 4*/,

cín litý 7-29 4 1 | 7% 4%

„ kov. a válcovaný 7-5 423 7% 4'/ 2

délovina 8.77 495 9% 3%

měď litá 8 788 495 9% 3%

„ kovaná a tažená 8-9 502 9% 3%

mosaz litý 8-28 467 8% 3",,

„ . . taž. a válcovaný 8:54 481 8% 3%

nikel litý 8279 467 8% 3%,

ocel obecná 7-8 | 44() 8's 3%

„ litá 7:92 447 8/, 31%,

olovo lité 11:35 64() 115 2°/,

„ taž. a válcované 1 1:38 642 12 2*/,

platina litá 20-86 1 176 21% 1°/u

„ tažená v drátu 21-5 1212 22% 12,

„ válcovaná 22:07 1245 | 23 1%,

rtuť 13:59 766 | 14% 2%

stříbro lité 10:47 590 10"/ : 2%

„ kované 1()'62 599 11"] , 2*/,

vismut litý 9:82 554 10"/, 3%

zinek litý 7:0 395 7% 4*/,

„ kovaný a tažený 7.81 440 8% 3%

zlato lité 19*26 1086 20% 1 %

„ kované a tažené 19:36 1092 20% 1%

zvonovina 8:22 464 8% 3'%s

železo lité 7-20 406 7% 4',1s

» kované 7-788 439 8% | 3'%s



B. Hustota a váha kamenů.

10" váží | 1c“ váží | kost. sto

Kameny Hustota liber lotů IlH ;

alabaster 2.70 152 2% %

asfalt 2.50 141 2% */,

buližník (tiefc1fdjiefer) 2.66 150 27% */,

čedič (8afatt) - 2.88 162 3 %

křemen 2.65 149 2% %

křída 2.60 147 2%. *%%

křidlice 2.67 151 2% */,

ImrąImOr 2.70 152 2% %

opuka 2:48 140 2% */,

pemsa 0-92 52 **/,5 2

pískovec křehký 2:30 130 2% "%s

„ tuhý 2:52 142 2"/s */,

porfyr 271 153 2*'/,s */,

rula (($neiß) 2.70 152 2% */,

sádrovec 2:30 130 2% "%s

serpentín 2:54 143 2% *%9

sienit 2.75 155 2% "%s

slím (Vergel) 2:45 138 2''/, */,

tuha čistá 1.70 96 1% 1%,

uhlí kam. české 1:24 70 1*/ 0 1*,

„ „ hnědé 1:38 78 1''/45 1*/,

vápenec 265 149 2°), */,

vápený kámen 2.70 152 2% */,

zelenokámen, diorit 2.89 163 3 %

živec ($elbfratí) 2.66 150 2% * ,

žula (Granit) 2.75 155 2% "%5
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C. Hustota a váha dřev.

Dřevo *;* na vzduchu vyschlé

hustota |1c: váží lib.| hustota |1c"váží lib.

akácie 0-70 39 0-65 37

borovice, sosna 0:91 51 0.63 36

brasilianské dřevo 1:03 58

bříza 0.88 50 0.66 37 ·

buk 0-98 55 0-76 43

cedr 0-62 35 0:56 32

dub 1:06 60 0.80 45

eben 1:33 75 1-01 57

guajak 1:33 75

habr 0-95 54 0-73 41

hruška 0:73 41 0-65 37

jabloň 0.79 45 0.67 38

jalovec ()'70 39 0-56 32

jasan 0-85 48 0:64 36

javor 0.88 50 0.70 39

jedle 0.87 49 ()'54 30

jilm 0-94 53 0-62 35

korek 0:24 14

lípa 0.79 45 0:54 30

líska 070 39 0-60 34

mahagon 1-06 60 0:56 32

modřín 0-92 52 0:56 32

moruše 0-90 51 0:58 33

olše 0.88 50 0-62 35

osyka 0.76 43 0-42 24

růže 1*125 63 1:03 58

smrk 0:87 49 0:53 30

švestka 0.87 49 0.69 39

topol 08.5 48 0-44 25

třešně 0-71 40 ():58 33

Vrba 0-85 48 0:47 26
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D. Hustota některých obecných látek tuhých.

Látky hustota Látky hustota

cihla 1.91 pryskyřice 1:07

jantar 1078 roh 1 26

kalafuna 1 - 15 síra 2:03

kaučuk 0-933 sklo obecné 2-64

kost | 1 -656 „ flintové 3-60

kostice 1 244 slonovina 1.92

láva 2.80 sůl kamená 2:27

led 0-91 tělo lidské 1 1 1 1

máslo, sádlo, tuk ()'94 vosk 0-968

porculán čínský 2:38 · zeměkoule naše 5-67

Poznamenání.

Jako svrchu hustota vody mohla by se i hustota každé jiné látky

státi měrou hustoty hmot ostatních; než ani v theoretickém ani v prak

tickém ohledu nevidí se toho býti zvláštní potřeba. Jakousi výminku

činí tu železo, které se někdy proto za jedničku, tedy za měřídko hu

stoty jiných kovů brává, aby se tabulek, ve kterých váha železných

tyčí, rour. plechu, a j. vypočtěna jest, i pro tyče, plech a roury z jiných

kovů s prospěchem užíti dalo. I hustota dřeva, ze kterého se do slé

váren modely dělají, brává se za jedničku, aby se z váhy dřevěného

modelu na váhu litého předmětu souditi dalo

Vezme-li se hustota litého železa za jedničku, bude hustota kovaného

a válcovaného železa 1:08, ocele 1:10, mosazu 1'15, mědi 1:22, olova

1:58, zinku 097 atd. Kdyby se tedy na př. předmět ze železa ulitý,

z ocele líti dal, vážil by o 10 %, kdyby z olova o 58 % více než ze

železa ulitý.

- Vezme-li se však hustota kovaného železa za jedničku, bude hustota

litého 0.92, ocele 102, mědi 1:14, mosazu 1:09, olova 146, zinku 1003

a t. d. Podlé toho váží na př. měděné tyče, dráty, plechy a p. o 14%

a mosazné o 9 % více než železné stejných rozměrů,

Poněvadž dřevo, ze kterého se modely dělají, vždy vyschlé jest,

může se 0:52 za průměrnou hustotu jeho vzíti. Je-li hustota dřeva
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takového jedničkou, bude pak hustota litého železa 14, lité ocele 15,

mosazu 16, mědi 17, olova 22, zinku 13 a t. d. Tak by tedy na př.

předmět litý ze železa 14krát, litý z mosazu 16krát a litý ze zinku 13krát

tolik vážil co dřevěný model jeho.

Poznamenati však sluší, že se váha ulitého předmětu přísně usta

noviti nedá číslem, které ukazuje, kolikráte hustota kovu věčší jest než

hustota látky, ze které model shotoven byl, poněvadž se ulitý předmět

Muselť by se

také ohled bráti na to, jak silně se kov sráží, což složitější počet vy

žaduje, tak že k tomuto účeli pro obyčejné práce slevačské následující

Císla tam uvedená ukazují podlé látek,

sráží, tedy o něco menší objem zajímá než model jeho.

tabulka výhodná se býti vidí.

kolikráte ulitý předmět těžší bude než model jeho.

Váha předmětů ulitých, ustanovená vahou modelů jejich.

Je-li model ze
Je-li ulitý předmět ze

dřeva

březového

bukového

dubového

hruškového

jedlového

lipového

mahagonového

olšového

smrkového

Z IllOS3Zll

z olova

z zinku

z železa litého

červené|děloviny,

z cínu s olovem smíš.

železa |bronzu liti mosazul zinku

itiny | zvonov.

106 | 122 12:3 12-9 1 | 9 102

9-7 | 11:3 11 : 4 11 9 1t)-9 | 9.4

90 | 103 | 104 | 10:9 10-1 8:6

102 | 118 | 11-9 12°4 1 ! -5 9-8

140 | 16:3 16-7 17.1 15:8 13-5

13*4 | 155 | 15-7 16:3 15" ! 12-9

1 1:7 135 | 13:7 14:2 132 1 1-2

128 | 14-7 | 14:9 15-5 14:3 12-2

10-4 | 120 | 121 12:6 1 | 8 1(): 1

0-89 | 1 03 1:03 1 - 12 1:00 | 0-85

0'84' | 0 98 | 099 1 00 0-95 | 0-81

0-64 | 0-74 | 074 0.78 072 | 0 61

1:00 | 116 | 1 | 7 1 22 1 - 13 | 0-96

0.97 | 1 . 12 1 - 13 1:18 1:09 | 0-93

Rozumí se samo sebou, že se při tom na duté předměty náležitý

ohled bráti musí; mívajíť ulité předměty dutiny, jakých na modelech

jejich nebylo.
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E. Hustota a váha kapalin.

• - 1c" váží |1c" váží| žejdlík |žejdlíků
Kapalina hustota liber | gránů ;: libru

bílek 1:04 | | 58-69 | 260*9 | 21:04 | 1 :52

dehet 1 () 15 | 57:22 | 254*4 | 20:51 1'56

éther 0:716 | 40:36 | 1793 | 14:46 | 221

fermež 0.952 | 53-67 | 2386 | 19:24 | 1:66

kolomaž 1-0 | 2 | 57:05 | 253-4 | 2()'44 1.57

kreosot 1037 | 58:46 | 259-9 | 2096 | 1:53

krev lidská 1055 | 59-48 | 26 | 2 | 21:31 | 1:50

kyselina dusičná čistá 1 500 | 84:57 | 375-8 | 30-31 1:06

3) sirková angl. 1848 | 1042 | 4630 | 37:33 | 857

33 solná nejsiln. 1.205 | 67.93 | 3019 | 24:35 1-31

líh absolutní 0.792 | 4465 | 1985 | 16:01 | 200

„ v prodeji 0825 | 4651 | 2066 | 1666 | 192

„ zředěný, kořalka 0:958 | 5401 | 2400 | 19:35 | 1:65

med 1:450 | 81-75 | 3634 | 29:30 | 1:09

mléko kravské 1 033 | 58 24 | 2590 | 2088 | 1:53

- „ kozí 1 009 | 56:88 | 252-7 | 20:38 1:57

nafta, kamený olej 0:847 | 47.75 | 212-2 | 17.11 1:87

ocet viný 1 013 | 57 | 1 | 2529 | 20:48 1:56

olej dřevěný 0-915 | 51:58 | 229-2 | 18:48 | 173

„ lněný 0-940 | 5299 | 235-4 | 18.99 | 169

„ mandlový 0911 | 51:36 | 2282 | 18:41 | 174"

„ řepkový 0-915 | 51-58 | 229-2 | 18:48 | 173

„ terpentinový 0:872 | 49.16 | 2184 | 1761 1 82

pivo 1 028 | 57 96 | 25% -5 | 20.77 1:54

podmáslí 1 037 | 58:46 | 259-9 | 2096 | 1:53

rybí tuk 0923 | 5204 | 23 | 4 | 18:66 | 1:72

sirouhlík 1.272 | 71 71 | 3187 | 2570 1:25

Smetana 0025 | 5779 | 2568 | 2071 1:55

syrovátka 1 027 | 57.90 | 257-3 | 20:75 | 1:54

víno burgundské 0-992 | 55'93 | 248-6 | 2005 1.60

voda mořská 1026 | 5784 | 2570 | 2073 1:54

vodní sklo í 250 | 70-47 | 313-2 | 25 26 1:27

vzduch při 0° C. 0013 | -0734 | 0.326 | 0263 -
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F. Hustota vzdušin.

Látl ustanovená Látl ustanovená

t |--T 18 tk# -allK2 #|počtem #|počtem

chlor 2470| 2422| pára líhová 1595| 161

chlorovodík 1247| 1250| „ rtuťová 6976| –

dusík 0-976|0970| „ sírouhlíková 2644| 263

kyselina uhličitá 1524| 1527|| „ vodní při 100°C | 0623|0624

kysličník dusnatý 1 037| 1 •036|| sírovodík 1 106 | 1-15

» uhelnatý | 0957|0967| uhlovodík 0-555 | 0-559

kyslík 1103 1111| vodík 0688 | 0.069

pára étherová 2586 2569|| vzduch 1 1

|

XXVII. Váha některých předmětů běžnějších.

Cihla obecná, 11 %", 5%" a 2%", vážívá 10 ty

fortifikační 1', '/,', '/,',
% [3

Taška 14", 7", */,“. 35 3 „

Hák 14", 6", "/", 33 5 „

» % # '; 44 35 5*/, //.

„ „ 16", 9%“, %“, 35 6 **

Prejze 14", 4", /,", 33 2'/, n

3) 16", 4“, %“, 37 2% 3*

Dlaždice na půdy, topinka 6", 6", %“, „ 2 //

» obecná 8", 8", 2“, 33 8 „

% na zdi 30 , 9", 2"/,“, „ 42 »

Snop obilí vážívá v průměru : 18 „

Otep slámy „ 75 15 »

# Obyčejně vážívá míra

pšenice 80 - 87 ** krup 82 zy

žita 76–80 „ sladu: 50 „

ječmene 50 „ mouky pšeničné 55 „

OVS8 48 „ „ žitné 50–70 „

kukuřice 74 „ zemáků 75 „
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XXVIII. Váha 1' dlouhých železných tyčí.

A. Čtvercových. B. Okrouhlých.

Strana 1 lité váží ty | ;"; Průměr | lité váží / ;";

%" 0176 | | 0.191 V, 0-138 0 : 50

% 0-396 0-429 % 0-311 0-337

*, 0705 0-763 '/, 0-553 0-599

% 4. 104 1 : 192 % 0865 0936

*/, 1'585 1-716 °, | 245 1.348

% 2-158 2 335 % 1-695 1 834

1“ 2819 3 050 1" 2.214 2-396

1 % 3-568 3:861 1 % 2-802 3-032

'/, 4'404 4*766 1'', 3-459 3743

1*s 5:329 5-767 1% 4186 4.529
1 /, 6-342 6863 1/2 4*981 5 390

1% 7:444 8 055 1% 5-846 6.326

1*/, 8 633 9.342 1% 6-780 7.337

1"/s 9-910 | 10:724 1% 7.783 8 422

2" 11:275 | 12-201 2. 8856 9583 .

2% 12729 | 13:774 2% 9 997 | 10:818

2'/, 14:270 | 15:442 2'/, 1 | 208 | 12:128

2% 15-900 | 17-205 2's 12 488 | 13.5 13

2", 17:6 18 | 19-064 2', 13837 | 14:973

2% 19-424 | 21-019 2% 15-255 | 16-508

2*, 21.318 | 23:068 2°, 16-743 | 18:117

2% 23:300 | 25:213 27% 18:299 | 19802

3" 25-370 .. | 27-453 3“ 19.925 | 21:561

3% 27528 | 29 788 3% 21-620 | 23'395

3/, 29-774 | 32219 3% 23:385 | 25-304

3% 32-108 | 34-745 3% 25-218 | 27-288

3% 34.531 | 37 366 3% 27.121 | 29'347

3% 37041 | 40083 3% 29-092 | 31-480

3% 39-640 | 42-895 3*, 31-133 | 33-689

3% 42'328 | 45-802 3% 33 243 | 35-972

4** 45'102 | 48805 4** 35'423 | 38'330
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C. Čtyrhraných vůbec.

 

Šíř

ka

tyče

T l o u š t k a
ty č e

1u | 21" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7"
8" 9" | 11*** 137

14

0.064

0:127

0-191

()'254

0-318

0:381

0:445

0508

0'572

0:636

0-699 |

0.763

0-826

()-890

0-953

1017

1080

1:144

1-208

1271

1-335

1398

1-462

1-525

0:127

0-254

0:381

0.508

0-636

0-763

0.890

1 017

1:144

1271

1-398

1 525

t -652

1-780

1907

2-034

2-161

2.288

2-415

2-542

2669

2796

2924

3 05 |

0.191

0-381

0.572

0.763

0.953

4:144

1-335

1525

1716

1907

2:097

2.288

2.479

2 669

2860

3-051

3241

3-432

3-623

3813

4-004

4*195

4.385

4576

0.254

0-508

0-763

1017

1-271

1'525

1-780

2-034

2-288

2 542

2-796

3 051

3305

2-559

3.813

4-067

4*322

4576

4-830

5:084

5:339

5 593

5-847

6-101

0.318

0:636

0.953

1271

1-589

1907

2 224

2-542

2860

3178

3-496

3 813

4:131

4*449

4*767

5-084

5 402

5-720

6038

6 356

6:673

6991

7:309

7:627

0,381

0.763

1:144

1 525

1907

2-288

2-669

3 051

3-432

3813

4-195

4-576

4957

5:339

5:720

6. 101

6-483

6864

7-245

7-627

8-008

8-389

8771

9-152

0-445

0890

1335

1779

2-224

2669

3:114

3559

0508|0-572

1017|1:144
1525| 1716

20342288

25422860

30513432

3-559|4*004

106s1576

400445765148
4449|50845720

4894|55936 292

533961016864

57836610 7:436

62287 118 8008

667376278580

7.118 81359152

7-56386431072

80089152|10:30
845319-660| 1087

8898|10|17|11:44

9343|1068 12:01

9788|11:19 12:58

10:23|1169 13:16

10-68* 1373

|

0-699

1-398

2 097

2-796

3-495

4195

4-894

5 593

6 292

6991

7 690

8-389

9-088

9787

10:49

11:19

1188

12:58

13:28

13-98

1468

15:38

16:08

16-78

0-763

1525

2 288

3 051

3813

457
5-339

6101

6-864

7-626

8389

9-152

9915

1067

11:44

12 20

12-96

13.73

14:49

15-25

16:02

16-7

17:54

**
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XXIX. Váha 1Dº plechu.

Tlouštka | železný měděný | mosazný | zinkový olověný

plechu váží tý váží tý váží ty váží ty Váží 2/

'/,“ 0-763 0.8; 1 0:836 ()*764 1:114

% 1-525 1 742 1-672 1 529 2-228

°/, 2288 2 613 2508 2-293 3342

1*** 3-050 3'484 3.344 3-058 4'455

1 '/, 3 813 4-356 4. 179 3-822 5 569

1 % 4-575 5:227 5*015 4-587 6:683

1% 5:338 6:098 5*851 5-351 7.797

2" 6-101 6:969 6-687 6. 115 8'91 |

2'/, 6.863 7840 7-523 6 880 10-025

2% 7-626 8-711 8:350 7-644 1 | -138

2%, 8.388 9:582 9-195 8:4(}9 12:252

3*** 9:151 10:453 10.030 9. 173 13'366

3% 9913 11'324 1()'866 9-937 14:480

3% 10 676 12-195 11-702 10702 15-594

3% 1 1 439 13067 42'538 11-466 16-708

4" 12-201 13'938 13",374 12:231 17.821

4'/, 13726 15'680 15-046 13:760 20.049

5" 15 251 17"422 16-717 15:288 22-277

5'/, 16777 19. 164 18-389 16:817 24*504

6" 18-302 20.906 20-061 18:346 26732

6% 19827 22.649 21-733 19.875 28:960

7u 21.352 24-391 23-404 21*404 31 - 187

7% 22.877 26-133 25076 | 22933 33-415

8" 24.402 27:875 26-748 24.461 35 643

8% 25.928 29-618 28.419 25990 37-870

9“ 27.453 31-360 30.091 27.519 40:098

9% 28-978 33 1 02 31.763 | , 29 048 42'326.

10" 30-503 34.844 33-435 30'577 44.553

10% 32-028 36-586 35:106 32-106 46.781

11" 33-553 38'329 36'778 33-634 49-009

11% 35-078 40-071 38-450 35-163 51 237

12" 36-604 41 813 40- 122 36:692 53464

12
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XXX. Váha 1' dlouhých litých železných rour.

# T l o u š t k a s t ě n

pru

měr 3“ 4“ 5" | 6" 7u. | 8" 9" | 10" | 11" ] 12***

'/,“| 111 | 172| 246| 332| 431 | 541 | 664| 7-99| 9:47|11:07

*, J 1:38| 209| 292| 387| 495| 615| 747| 8|92|10:48|12-18

1" 166| 246| 338| 4:43| 560| 689| 830| 984|1150|13:28

1 % | 194| 283| 384| 498| 624| 763| 9:13|1076|12:51|14:39

1% | 221 | 320| 430| 553| 689| 836| 996|1168|13:53|15:50

1% | 248| 357| 477| 609| 753| 910|1079|1261|14:54|1660

2" 276| 394 | 5'23| 664| 8:18| 9-84|11:62|13:53|15:56| 1771

2% | 304| 431| 569| 720| 883|1058|12:45|14:45|1657|1882

2% | 332| 467| 615| 775| 947|11:32|13:28|15:37|17:59|1992

2°/, | 360| 504| 661| 830|1012|1205|14:11|16:30|1860|21:03

3" 387| 5:41 | 7:07| 886|1076| 12 79|14:94|17:22|1962|22-14

3% | 415| 578|7:53| 941|11:41|13:53|1577|18:14|20|63|23:25

3% | 443| 615| 799| 996|12:05|14:27|1660|19:06|2165|24:35

3% | 470| 652| 8:46|10:52|1270|15:01|17:43|1999|22-66|25:46

4" 4*98| 6-89 | 8-92| | 107 | 13:35 | 15-74 | 18:27|20-91 |23-68|26-57

4% | 526| 7|26| 938|1162|1399|16:48|19:10|2183|2469|2767

4% | 5:53| 763| 984|12:18|1464|17:22|1993|2275|2571|2878

4% | 581| 800|1030|12|73|15:28|1796|2076|2368|2672|29:89

5" 6:09| 8:36|10-76|13:28|15-93|1869|2|59|2460|27.74|3099

5% | 636| 873|11:22|13|84|1657|19:43|22:42|25:52|2875|32:10

5% | 664| 9:10|1168|14:39|17:22|20:17|23|25|26:44|2977|33:21

5% | 692| 9:47|12:14|1494|1787|2091|24:08|27|37|3078|34:32

6“ 720| 984|1261 | 15:50|18:51|21-65|24-91|28|29|3180|35:42

6% | 747|10:21|13:07|1605|19|16|22392574|2921|3281|3653

6% | 775|10:58|13:53|1660|1980|23:12 2657|30:13|3382|3764

6% | 803|1095|1399|17:16,20-45|23862740|31:06|3481|3874|5

7" 8:30|11:32| 14:45 1771|21:09 24.60 28-23|31:98|35-85|39:85

7'/, | 886|12:05|15:37|1882 22:38|26:08 2989|3382|37|88|42:06

8" 9:41|1279|16:29|1993 2367|2756,31:55|3567|3991|44:27

9“ [10:52|14:27|18:11|22:14|2626|3052|3487|3936|4397|4869
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XXXI. Váha 1“ některých obecných předmětů.

V průměru vážívá 18"

drobného suchého písku • •

33 přirozeně vlhkého písku

mokrého říčného písku • •

skypřené země z nevzdělané půdy

37 „ křemelité • •

33 „ ze vzdělané půdy

neskypřené země v dobré půdě

cihloviny • • • •

čerstvé cihlové zdi

vyschlé „ 3)

čerstvé kamené „

vyschlé „ 33

pískovce pražského • • •

vápeného kamene pražského ve skále

37 33 3) vyrovnaného

vyrovnaného pražského vápna

sádrového kamene ve skále

vypálené sádry bez mezer •

stavebního kamene vůbec ve skále

33 37 „ vyrovnaného .

malty ©

hlíny suché . . .

„ přirozeně vlhké

„ mokré

křemení s pískem •– *

rumu čili šutru z kamené zdi •

79

90 . .

105

68-5

765

75

100 ..

90 ...

100 .

85

135 .

130 . . .

130 . . .

150 .

100 .

48 . . .

130 . . .

100

90 ..

80 . . .

75 , . ,

110

100

85 . . .

XXXII. Množství a váha dříví a uhlí.

. . . 80-5

, 95

. . . 110

. . . 725

. . . 805

. . . 84

. 130

110

. . 105

. . . 90

. . 140

135

140

. . 155

. . 105

50

140

. . . 110

150

100

. 105

85

80

... 1 15

. . . 105

95

Sáh dříví 3" dlouhého zajímá sice prostor 1080', vyplňuje však

dokona svou dřevinou ve velkém průměru, jsou-li to

pařezy rozštípané jen asi 546",

a klest je-li to,

polena, jen asi 76e',

oklešky, „ » 65, 33 „ 27.

12°
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Celkem držívá sáh polenitého dříví tolik dřeviny v sobě jako dva

sáhy pařezového, a 4 sáhy okleškového tolik co 3 sáhy polenitého,

rozumí se, že stejného druhu, stejné dobroty a délky. -

Podrobnější zkoušky s rozličným dřívím ukázaly, že vyrovnaný

sáh polenitého 3" dlouhého dříví, které na vzduchu bylo již tak vyschlo,

že v něm jen asi 20 ... 25 % vody, v sobě držívá dřeviny

je-li to dříví kost. centů je-li to dříví kost.- centů

J stop J stop

borové 72 26 modřínové 72 22

březové | 69 28 olšové 69 24

bukové 74 27 osykové 73 17

dubové 74 32 smrkové 81 21

habrové 73 35 topolové 72 18

javorové 68 25 vrbové 69 17

jedlové 81. 23

Vyrovnaný sáh dříví 30-palcového obnáší v objemu i na váze o

% , a dříví 28-palcového o % méně než svrchu uvedeno u dříví

3-stopového.

Váha vlhkého čerstvého dřeva má se k váze na vzduchu vyschlého.

dřeva v průměru jako 13:10 aneb sblíženě 4 : 3. – Ostatně sluší při

pomenouti, že stromy v rozličných dílech svých nestejně schnou a že

v nich i nestejné množství vody chovají; jiná jest totiž vlhkost v kmeně,

jiná v jetvích a jiná v mlází. Porovná-li se váha vody v dřevě s celou

vahou jeho, obnáší ve velkém průměru podlé rozličnosti dřeva, je-li to

asi '/, roku poražené na vzduchu zcela vyschlé

listnaté | jehličnaté listnaté | jehličnaté

kmen 36% 29% 17% 15%

jetev 24 32 20 15

mlází 36 38 19 15

| Viz také Nauky technické, o spojivosti, stranu 55, 72, 144 ...
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Ve velkém průměru jest hustota

dřeva listnatého čerstvého, vodou nasyceného . • • 1 -1 1

33 7) suchého . • • • • - • •659

„ jehličnatého čerstvého, vodou nasyceného - • -839

33 75 suchého © • • • • *453

v témž průměru počítá se, že váží 1c"

čerstvého čili mokrého tvrdého dřeva bez mezer 60 ## = % centu :

37 33 53 měkého „ 3) 37 50 „ % »

na vzduchu vyschlého tvrdého „ » » 50 » % »

37 3) 33 měkého „ 33 33 33 „ % »

33 37 33 vyrovnaného dřeva tvrdého 33 „ % »

» 33 7° „ měkého 22 „ '/s »

suché rašeliny • • - • - 29 – 30 ŽĎ

vlhké „ - • • • - • 43 – 45 „

vyschlého hnědého uhlí bez mezer • • 70 – 80 „

33 kameného „ „ 33 • - 68 – 78 „

3) 33 „ vyrovnaného . • 44 – 48 „

uhlí tvrdého v nádobě vyrovnaného . - 136 – 14 „

„ březového „ 33 • • 124– 13 „

„ smrkového „ 33 • • 112 – 119 „

„ jedlového „ 33 • • 76 – 8 „

z oklešků dubových a bukových . - 13*– 135 „

XXXIII. Úlohy ke života obecného,

©

A. Stanovení váhy hmot velikostí jejich.

1. Co váží žejdlík čisté vody ?

Dle str. 122 obnáší žejdlík 19'35c“ a dle str. 167. váží 1c“ čisté

vody 2505 gránu; podlé toho bude žejdlík čisté vody 1935 X 2505=

4847175 gr= 20 lt 47% gr=20197 čili sblíženě 20% lotu vážiti.

Odváží-li se tedy 20% lotu vody a vleje do nádoby nějaké na př.

láhve, jest viděti, kam žejdlík dosahuje, což se i dle povrchu jejího na

stěnu poznamenati a tak každá nádoba na žejdlíky rozděliti může.
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2. Co váží vědro piva ?

Dle str. 122 zajímá vědro piva v nádobě 42% mázu čili 1904c"

a dle str. 173 váží 10" piva 5796 #, čili sblíženě 58 #. Budeť tedy

vědro piva 1904.5796 = 110356 # = 110 ## 11% lt = 110% #

vážiti.

3. Co bude vážiti voda ve válci 18“ vysokém, který 10“ v průměru má?

Dle str. 16 obnáší dno válce 78-54D“ a objem jeho 18. 78:54=

141372c". Jelikož 1c“ vody 1'/, lotu váží, bude voda tato 141372.1 %, =

1472-62 lotu čili rovně 46 €ý těžká.

4. Jak těžký bude dubový trám 3%" dlouhý, 15“ vysoký a 10" široký?

Jelikož trám tento hranol jest, bude objem jeho */ . % .21 =

175:8=21%c'. Dle str. 170 váží 1c: suchého dubového dřeva 45 *:

následovně bude trám 21% .45=7875:8=984% a čili sblíženě 10

centů těžký. -

5. Co by stála železná litá plotna 2: dlouhá, 15" široká a */,“ tlustá,

platí-li se za libru litiny 9 setin ?

Plotna tato obsahuje */, . 15.24 f=450c". Dle str. 168 váží 1c“

litého železa 7%, lotu; budeť tedy plötna 450.7% = 3375 lt=105°/,

= 105% lb těžká. Platí-li se 9 setin za libru, bude 105%.9=949;

setiny čili 9 zl. 49% setiny aneb 9%"zl. státi.

6. Co bude vážiti žulový hranol 6" dlouhý, 3" široký a 2 vysoký?

Objem hranolu jest 6.3.2=366 a jelikož dle str. 169 1c žuly

155 lb váží, bude hranol 36.155 =5580 lb = 56 centů těžký.

7. Nakládá-li se na vůz 20 centů, kolik vozů dá sáh opuky?

Kostkový sáh zajímá. 216e', a jelikož dle str. 141 alespoň % pro

storu tohoto na prázdné mezery připadá, vyplňuje opuka vlastně jen
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144c". Dle str. 169 váží 10" opuky 140 ib: budeť tedy celý sáh

144.140=20160 lb = 200 centů těžký. Naloží-li se pokaždé asi 20

centů na vůz, dá sáh opuky 10 vozů nákladu.

8. Jakou váhu má pravidelně osmistraný 12" dlouhý sloup z litiny,

je-li každá strana jeho 2“ široká ?

Dle str. 115 bude průřez sloupu 4-8284.a*=48284.4=193136D“

a objem jeho 19'31. 12. 12 = 278064e“. Váží-li 1c“ litého železa 7% lotu,

bude celý sloup 2781.7% = 20858 lt=651°/, lb = 6% centu těžký.

9. Prodává-li se libra kovaného železa za 12 setin, co bude státi že

lezná tyč 5" dlouhá, 2'/,“ široká a %,“ tlustá?

Dle str. 176 váží stopu dlouhá tyč, je-li 2%" široká a */,“= 9"

tlustá, 5:72 lb; budeť tedy tyč 5" dlouhá 5.572 =286 lb těžká a

prodává-li se libra za 12 setin, bude 28.6. 12 = 3432 setiny čili 3 zl.

43% setiny aneb sblíženě 3% zl. státi.

10. Jak těžký bude 15" dlouhý hřídelík z kovaného železa, má-li v prů

měru 4“ silný býti?

Dle str. 175 váží stopu dlouhá okrouhlá tyč čili válec z kovaného

železa, má-li 4“ v průměru, 3833 lb. Je-li hřídelík 15" dlouhý, bude

15.38:33 = 57495 čili 575 lb aneb 5°/, centu těžký.

11. Kolik vozů dá hromada vlhkého písku, 15" dlouhá, 6" široká a 3

vysoká, má-li se na vůz 20 centů nakládati?

Hromada tato drží v sobě 15.6.3=270e'; dle str. 179 váží 1c

vlhkého písku 90 lb; budeť tedy celá hromada 270.90 = 24300 lb = 243

centy těžká. Má-li se po 20 centech nakládati, dá 243:20 = 12 vozůnákladu. •

12. Jak těžký bude přístroj z mosazu a jak těžký ze zvonoviny, váží-li

olšový aneb vůbec dřevěný model jeho 2 lb. 12 lotů ?

Je-li jako obyčejně 0:52 hustota vyschlého dřeva na modelu, bude
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dle str. 172 mosaz 16-kráte hustší tedy i tolikráte těžší a přístroj mo

sazný by vážil 16 × 2 lb 12 lt= 16.76 lt= 1216 lt = 38 lb. – Jinak

jest dle str. 172 váha ulité zvonoviny 15:5-krát věčší než modelu olšo

vého; vážilť by podlé toho ulitý přístroj 155 × 2 lb 12 lt = 1178 lt =

36 lb 26 lt čili sblíženě 37 lb.

13. Jedlový model na železný setrvačník váží 17 lb; co bude státi lité

kolo, prodává-li se libra litiny za 8 setin ?

Dle str. 172 jest železo lité 14-krát hustší tedy i těžší než jedlové

dřevo na modelu; váží-li model 17 lb, bude kolo 14. 17= 238 lb těžké.

14. Železná litá koule váží 4 lb; co by vážila koule tato, kdyby ze

zinku byla ?

Dle str. 171 obnáší hustota tedy i váha stejného objemu zinku 0-97

hustoty a váhy litého železa; vážilať by tedy zinková koule 0.97.4 lb =

388 lb = 3 lb 28% lotu.

15. Co by vážila 8 dlouhá olověná roura, kdyby světlost její v průměru

3“ a tloušťka stěn 4“ obnášela ?

Dle str. 178 váží 1* dlouhá litá železná roura, jejíž světlý průměr

3“ a tloušťka stěn 4" obnáší, 541 lb; roura 8 dlouhá vážila by ná

sledovně 8. 5:41 = 43:28 lb. Jelikož dle str. 171 olovo 1:58krát hustší

tedy i těžší jest než stejný objem litiny, bylaby olověná roura

1'58.4328 lb = 6838 lb. těžká. -

16. Co by vážil vzduch a co uhlovodík v balounu, který má podobu

koule a 5* v průměru ?

Dle str. 24 jest prostor v balounu 0-5236,5°=6545c velký. Dle

str. 167 váží 1cº vzduchu 2:35 lotu; bylť by tedy vzduch v balounu

65:45 . 235 = 1538 lotu těžký. Jelikož dle str. 174 hustota uhlovodíku

0555 obnáší, vážil by uhlovodík v balounu 0-555 . 1538= 85-36 lotu,

tedy o 1538 – 854= 68,4 lotu méně než vzduch,
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B. Stanovení velikosti hmot vahou jejich.

1. Jaký objem zajímá 20 lb čité vody?

Dle str. 167 váží 1c čisté vody 564 lb; budeť tedy 20 lb vody

20:56:4= 5% u = 0.355c = 613440" obsahovati. – Jelikož dle str. 122

žejdlík 1935e" má, bude jinak 20 lb vody 613:44:19:35 = 317 = 31 %

žejdlíku obnášeti.

2. Kolik žejdlíků dá 10 lb obyčejného líhu ?

Dle str. 181 váží žejdlík čisté vody 20197 lotu; jelikož dle str.

173 hustota - líhu 0:825 obnáší, bude žejdlík líhu 0-825 . 20:197 lotu =

1666= 16% lotu čili sblíženě % lb vážiti. Kolikráte tedy % lb aneb

určitěji 16% lotu v 10 lb, čili v 320 lt obsaženo, tolik žejdlíků dá 10 lb

líhu; následovně 320: 16% = 19% aneb sblíženě, počítáno / lb na

žejdlík, 20 žejdlíků.

3. Jak velká jest láhev, do které se 4 lb čisté vody vejdou ?

Dle str. 181 váží žejdlík vody 20% lotu; kolikráte tedy 20% lotu

ve 4 lb čili 128 lt obsažena, tolik žejdlíků bude láhev držeti. Vejdeť

se do ní 128:20% =6% žejdlíku. Jelikož 10“ vody 1%, lotu váží,
držela by láhev tato 128: 1 '/,4 = 122880“. •

4. Jaký objem zajímá 12 lb těžká hrouda vápeného kamene ?

Dle str. 169 váží 10" vápeného kamene 2% lotu; kolikráte 2%

lotu ve 12 lb čili 384 It obsaženy, tolik kostkových palců zajímá hrouda.

Jestiť tedy 384: 2% = 187'/,c“ velká.

5. Jak vysoký musil by 4" dlouhý a 2" široký hranol z pískovce býti,

aby 10 centů vážil?

Dle str. 169 váží 1cº pískovce 130 Ib; musil by tedy hranol tento

1000: 130 = 77c' zajímati. Jelikož základní plocha jeho 2.4 = 8D:

obnáší, musil by 77:8=09625'= 11:55“ = 11" 6%" vysoký býti,
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6. Jaký průměr má měděný drát, váží-li sáh délky jeho 4 loty?

Dle str. 168 váží 1°“ tažené mědi 9% lotu; zajímáť tedy sáh to

hoto drátu 4:9% = "/,c“= 740:57c“. Dělí-li se objem drátu délkou

6'=864“, obdrží se průřez jeho, totiž 740:57:864=0.86D“, kterému

dle str. 14 průměr 104“ náleží, což se i dle str. 19 vypočísti může.

7. Kolik sáhů délky dá libra mosazného v průměru 1" silného drátu?

Dle str. 168 zajímá libra tažené mosazi 3%= 36c“. Dle str. 16 ná

leží průměru jedné čárky plocha 0-7854D“ čili 0:7854: 144=0005454D".

Dělí-li se objem drátu průřezem, obdrží se délka jeho; budeť tedy

3.6: 0005454=660"= 55' = 9° 1' dlouhý. -

*

8. Jaký průměr ve světlosti má skleněná rourka, váží-li v ní 5“ vysoký

rtuťový sloupec '/, lb ? -

Dle str. 168 zajímá libra rtuti 2'/,""; budeť tedy '/, lb zajímati

'/,.2% = "/go“. Dělí-li se objem délkou, dostane se průřez, který zde

%s : 5 = %„D“= 162D“. Ploše této náleží dle str. 14 sblíženě průměr

454 = 4'/,“ velký. – Pro umělejší ustanovení průměru musila by se

váha 1c" rtůti blíže určiti.

9. Jaký průměr musí míti 4* dlouhý litý železný válec, aby 1000 lb

vážil ?

Dle str. 168 váží 10 litého železa 406 lb; budeť tedy válec

1000: 406= 2463c" obsahovati. Objem tento dělen délkou dá průřez

válce, totiž 2463 : 4 =0-61575D'=88668D“, kterému dle str. 14 prů

měr 10-62“ náleží.

10. Jak dlouhý bude železný litý válec 300 lb těžký, má-li 4“ v prů
- měru míti?

Dle str. 168 Váží 1c" litého železa 406 lb, tak že válec 300:406 =

07389c' = 1276-836e“ obsahovati bude. Průměru 4“ náleží dle str. 16
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plocha 12566D“, a objem válce dělený touto plochou dá délku jeho,

která 1276836:12566=10161"=8' 5" 7%“ velká bude.

11. Jaké rozměry musí míti železná litá kostka, aby 10 lb vážila ?

Dle str. 168 váží 1c“ litého železa 7% lotu; budeť tedy kostka

tolik kostkových palců železa obsahovati, kolikráte 7'/, v 10 lb aneb

v 320 lotech obsaženo; totiž 320: 7% =42% = 43c". Dle str. 6 náleží

kostce tohoto objemu strana 35“ čili 3" 6" velká.

12. Jaký průměr bude míti 23lb těžká olověná koule ?

Dle str. 168 váží 1c" litého olova 11% lotu; budeť tedy koule

tolik kostkových palců míti, kolikráte 11% lotu ve 2 lb čili 64 lt ob

saženo. Objem koule obnáší následovně 64: 11% = 5:4080" a dle str.

- 3- -

24 náleží jí poloměr r= 0.62|/5408=0:62.1755"=1088= 1" 1"

a průměr 2" 2" velký. -

13. Stanoviti velikost plochy nepravidelně omezené, není-li veliká?

Zcela podlé dané plochy vyřízne a odváží se lepenka aneb kartový

papír. Kolikráte pak váha čtvercového palce této lepenky, který se co

možná pravidelně vyřízne, ve váze celé lepenky obsažena jest, tolik

čtvercových palců obnáší nepravidelná plocha daná.

14. Rozděliti vnitřní objem láhve aneb jiné nádoby na osm stejných dílů.

Láhev aneb nádoba naplní se nějakou kapalinou, která se v ní co

možná určitě odváží a váha její na osm stejných dílů rozdělí. Leje-li

se pak jeden osmý díl této váhy, po druhém do nádoby aneb do láhve,

a znamená-li se povrch kapaliny každého dílu na stěnách jejích, bude

tím nádoba sama dle objemu svého na osm stejných dílů rozdělena. –

Více o podobných úlohách v Naukách tech. o spojivosti.
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XXXIV. Lití a slévání kovů.

K lití se hodí dobře železná a červená litina, mosaz, bronzovina,

tombak a zinek. Aby cín k lití spůsobilejší byl, míchává se s olovem

a někdy také zároveň i s antimonem. Olovo samo jest k litectví ne

spůsobilé, a musí se k tomuto účelu s antimonem míchatí. Platina se

velmi těžko taví, zlato a stříbro jsou příliš vzácné a měď litá bývá

bublinovitá. -

Spůsobilost kovu k litectví jeví se tím, že také menší i tenší záhyby

a prohloubená místa forem věrně a ostře vyplňuje. Dobře to činí zinek

a lité železo, poněvadž tyto kovy tuhnutím svůj objem zvěčšují, kdežto

se ostatní kovy tuhnutím v objemu sráží, a právě proto drobnější a

ostřejší části forem věrně nevyplňují; vše zůstává při těchto kovech

tupé. Avšak i u železa a u zinku přibývá ztuhnutím objemu méně než

ho pak ochlazením ubývá, tak že se konečně všecky kovy v lití srážejí,

t. j. menší prostor vyplňují než jim forma vykazuje, nač se vždy ohled

bráti musí, když se jako v strojnictví o určité rozměry jedná. Velikost

tohoto sražení závisí od velikosti formy, od roztopení kovu, ano i od

toho, jakým vodičem tepla forma jest; vprůměru se sráží

v délce a v objemu v délce a v objemu
v 1 1 * 1 1

železo o %s /12 cin o / 16 %

mosaz „ #* '/12 bronzovina 0 /7 #6

olovo 33 #2 # dělovina „ #30 %
zinek „ '/so /17 ViSmut 33 • 1 265 /ss

0dchylky podobné jeví se i tenkráte, když se více kovů slévá, ano

nabývajíť slitiny i vlastností docela zvláštních, jiné hustoty, tažnosti,

tvrdosti a t. d.

**** ***

Některé slitiny, jichž hustota věčší jest, než průměrná hustota smíšených kovů.

Zlato a zinek stříbro a cín měď a cín

» » cín „ „ olovo „ „ zinek
„ „ ViSmut „ „ zinek „ „ vismut

„ „ antimon „ „ vismut „ „ paladium

» » kobalt 3) „ antimon olovo a antimon.
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Některé slitiny, jichž hustota menšíjest než průměrná hustota smíšených kovů.

Zlato a stříbro stříbro a měď cín a olovo

37 %) měď „ ? „ železo - „ „ antimon

„ „ nikel železo a olovo „ ; paladium

„ „ železo „ „ Vismut zinek a antimon

„ „ olovo - „ „ antimon nikel a arsen.

Mosaz. Samá měď. se k lití nehodí, protože litina její jest bu

blinovitá; míchá se tedy obyčejně s cínem a se zinkem a stává se tak

hustší a tvrdší. Měď a zinek mohou se ve všech poměrech slévati; ze

všech těchto možných slitin nemá však leč jen mosaz praktického vý

znamu, který již v dávných časech znám byl. V průměru obsahuje

mosaz 30 % zinku v sobě, kteréžto množství se však dle rozličného

účele mosazu mění. Mosaz jest tažnější, když v něm více mědi. což

i na barvě jeho, která se tím tmavější stává, poznati lze. Mosaz má

pěknější barvu, věčší tvrdost a tuhost, jest tavnější a teklejší a i také

lacinější než měď. Mosaz se dá za studena kouti, válcovati a táhnouti.

On se skládá ze zinku, který se k rozteklé mědi přidává, a sice z .

3 aneb 2 dílů mědi a 1 dílu zinku; skládá-li se z

3 dílů mědi a 2 zinku, dá se žhavý kouti a válcovati.

34 „ „ „ 56 trupele zinkového brává se na mosazný drát.

8 „ mosazu a 5 zinku dává slitinu na žluté knoflíky.

Aby se mosaz na soustruhu lépe sdělávati dal, přimíchává se k mědi

a zinku také 1 ... 2% olova. - -

Tak zvaná červená litina skládá se z 11 ... 12 dílů mědi a 2 zinku

aneb také z 2 dílů mosazu a 3 mědi.

Zvonovina se skládá z -

5 dílů mědi a 1 cínu; a také z 2 dílů mědi a 1 címu.

78 » . » » 22 „ ?) „ 79 „ » » 26 »

32 » » » 1 % » „ dává stříbrozvukou zvonovinu,

72 „ » » 26% » „ a 1 '/, železa dává slitinu pařížskou

pro menší zvonky.

Zvonovina má míti dostatečnou tvrdost, pevnost, a zvučnost; ona

jest tak křehká, že se strouhati nedá; musíť tedy smíšením a litím již

žádoucích vlastností nabýti. Místo cínu nerádno k mědi přimíchávati

olova a zinku; předsudek ale jest, domýšleti se, že by se do zvonoviny

pro jasnější zvučnost také stříbro přimíchávati musilo.
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Dělovina se skládá z 9 aneb 10 dílů mědi a 1 dílu cínu; také se

na ni brává 100 dílů mědi, 13 zinku a 6 cínu.

Zrcadlovina se obdrží, přimíchají-li se do 7 dílů rozteklé mědi

3 díly zinku a 4 cínu; také se ze 43 dílů mědi a 20 cínu slévá.

Bronzovina k účelům sochařským skládá se z mědi, cínu, olova

a ze zinku, a sice z

7 dílů mědi, 2 cínu, 3 zinku, aneb -

83 „ „ 4 „ 11 „ a 2 olova; také z

91 „ „ 2 , „ 6 „ „ 1 „ ; slitina z -

100 „ „ 7 „ 7 olova dá bronzovinu starožitnickou; z •

30 „ „ 7 „ a 10 mosazu povstává klenotnická. Z

89 „ „ 9 „ a 2 zinku aneb i jen z 95 dílů mědi a 4 cínu

slévá se bronzovina na medaile.

Zlato musívné skládá se z 50... 55 dílů zinku, který se k teklé

mědi tak dlouho přidává, až tato zbledne.

Tombak se skládá z

2... 3 dílů mědi a 1 zinku, aneb z 9 dílů zinku a 32... 35 mosazu.

Místo bronzoviny užívá se v sochařství k lití také lacinějších slitin,

kde zinek převládá; sléváť se totiž k tomuto účelu

91'', zinku 8 mědi '/, žel. litiny aneb 80 zinku 10 mědi a 10 žel. litiny.

97 37 2% » % 33 33 33 91 37 8 33 %) 1 olova.

90 33 „ 1 „ „ a 1 olova dá slitinu, která se zvláště

dobře sdělává. -

Argentan se může považovati za slitinu mosazu s %.:.. ", niklu.

On má barvu stříbra, jest tvrdší a hnedle také tak tažný jako mosaz

a dá, se pěkně leštit. Dobrý argentan podobá se 12-lotovému stříbru,

od kterého se i na zkoušebním kamenu těžko rozeznávati dá. Kyselé

kapaliny dotýkají se argentanu méně než mědi a mosazu, tak že se

z něho i nádobí dělati a v něm také potrava chovati může. On se

skládává z -

50... 66 dílů mědi, 19 ... 31 zinku a 13... 18% niklu; z

2 dílů mědi, 1 zinku a 1 niklu; z

8 „ „ 3'/, „ „ 2 ... 3 niklu slévá se argentan obyčejný.

20 „ » 10 » 10 „ a 1 železa aneb

40'/, „ „ 25'/, „ 30% „ „ 2'/, „ brává se na argentan lepší.

55 „ „ 17 » 23 33 3 „ a 2 cínu a také

60 „ „ 20 „ 25 „ a někdy i 3 olova slévají se na plech.

60 „ „ 20 „ 20 „ a 3 olova brávají se k lití.
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Cín se míchává s jinými kovy pro potřebu obecnou; jelikož tyto

celkem hustší jsou, pozná se čistota cínu podlé hustoty jeho; čím totiž

hustota cínu menší, tím cín čistší. Cín s olovem smíšený vyplňuje

v litectví lépe formy, pozbývá však své čisté bělosti, je měkčí a více-li

mu v nádobí olova přimícháno, jest také našemu zdraví škodný, tak

že za touto příčinou téměř nikde zákonem dovoleno, cínu více olova

přimíchávati než % váhy jeho. Sléváť se

41 díl cínu a 9 olova na cín francouzský; sleje-li se

50 „ „ 4 antimonu, 1 vismutu a 1 mědi aneb

100 „ „ a 10 ... 17 antimonu, nabývá cín podoby stříbra. Také

60 „ „ 8 olova, 3 mědi a 1 zinku se slévává.

„ „ a 96 olova brává se na píštaly u varhan.

Na nepravé listy stříbrné brává se 100 dílů cínu a 11 zinku.

Cín tvrdý čili bílý tombak skládá se z

1 dílu cínu, 3 zinku a 20 mosazu aneb také z

2 » » 5 » 8 77 a 1 vismutu.

2 » „ 4 antimonu a 1 „ slévá se k témuž účelu, jakož i

20 „ olova 1 j) „ 12 vismutu.

Antimon se přimíchává olovu a cínu, aby více tvrdosti nabyly

a olovo zvláště i více lesku. Sléváť se

1 díl antimonu, 4 olova a často i něco mědi k tomu, aneb

2 » » 11 „ na písmenka tiskařská.

4 „ 33 18'. „ a 2 vismutu a také

3 » „ 16 „ 5 cínu a 2 mědi aneb

1 » 33 20 „ 8 „ na stereotypy.

2 » „ a 4 „ slévají se na ventily do parních kotlů.

Vismut se míchá s cínem a olovem na slitiny snadno tavné.

Slitiny tyto stávají se ještě tavnější, přidáli se do nich i něco rtuti.

Tavíť se slitina z -

2 dílů vismutu, 3 cínu a 5 olova a také

1 » 3) 1 „ „ 1 „ při 100°C;

95° C dle Newtona;

2 » 33 1 3) » 1 » » 940 C 33 Rose;

5 » » 2 » » 3 » „ 92°C „ Oniana; slitina tato

poslední hodí se dobře na otisky medailí, dřevorytů a p.

Pájky jsou rozličné slitiny, tavnější než kovy, které se jimi spá

jeti čili letovati mají, a také dosti teklé a řídké, aby všecky mezery

rychle a dobře vyplňovaly. Připomenouti však sluší, že se plochy,

8 33 53 3 17 33 5 n 37



192

které se spájeti čili letovati mají, dříve náležitě očistiti musí, na př.

pilníkem aneb nějakou chemickou tekutinou, aby lesklé byly. Aby

však mezi spájením nesrezovatěly, pokrývají se rozličnými látkami, které

vzduchu přístup zamezují a spájení také chemicky podporují. Při pájce

měké brává se k tomu salmiak, kalafuna, dřevěný olej, a j. při pájce

tvrdé borax, vodní sklo, sklová moučka, na hrubší práci i hlína zednická

a j. S prospěchem se slévá k témuž účelu borax s chloridem drasel

natým (chlorkalium) po stejných dílech. Na bílý plech zvláště brává se

mimo to smíšenina z 1 dílu kalafuny, 1 loje a '/, jemného prášku

salmiakového; na zinek kyselina solná aneb chlorid zinečnatý čili tak

zvaný roztok spájecí, rozpuštěný totiž zinek se salmiakem v kyselině

solné; na železo salmiakový olej, což jest kašička z prášku salmiakového

a nějakého mastného oleje.

K pájení na měko slouží buď čistý cín aneb obyčejná pájka cínová

a vismutová; k pájení na tvrdo však tak zvaná pájka tvrdá, která se

z mosazu a ze zinku skládá, a sice tak, že čím více zinku obsahuje,

tím tavnější jest, ale v též míře méně bytelná; ostatně brává se na

pájku na

olovo : 1 díl cínu a 2 olova; k tomu pak kalafuna;

cín: 4 „ „ 1 zinku a 1 vismutu v tyčkách aneb

- 1 ... 2 „ „ a 1 olova pomocí kalafuny;

tvrdý cín: 2 „ „ 1 „ a 2 vismutu;

mosaz: 2 díly mosazu a 1 díl zinku;

železo: mosaz a také měď s boraxem;

měď: 2 díly mědi a 1 zinku;

stříbro: 5 dílů stříbra, 6 mosazu a 2 zinku;

zlato: 9 dílů zlata 18-karát. 2 čistého stříbra a 1 mědi na měko; a

57 12 33 37 33 7 • » » 33 3 37 *3 tvrdo.

Amalgama na stříbření skleněných kulí skládá se z 1 dílu čistého

olova a 1 dílu čistého cínu, kterým se, když se slily, ještě 1 díl vismutu

přidá. Když to slito, odstraní se vrchní kožka, pánev se s ohně sejme

a než slitina vystydne, vleje se do ní 10 dílů rtuti. Všecko se pak jen

dobře a opatrně smíchá, aby se při tom páry nepolykaly.

Amalgama na elektriku skládá se z 2 dílů zinku a 1 cínu, kterým

se, když se byly roztekly, 3 díly rtuti přidají. Všecko se pak ještě

ohřeje, smíchá, vyleje a když studené, s takovým množstvím rtuti

r9zetře, aby smíšenina žádoucí tuhost měla. Jinak se také slévá k
témuž účelu
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1 díl zinku, 1 cínu a 2 rtuti, aneb i

2 díly „ 1 „ „ 5 „ – Napřed se rozpustí zinek, pak se

dá do něho cín, zmírní potom teplota jak možná, aby teklé ostaly, a

přilévá konečně zvolna potřebné množství rtuti. – Jiní ohřejou rtuť

něco přes 100°C, dají do dřevěné krabice, vlejou do ní rozpuštěný zi

nek s cínem a dosti pak střásají. – Hotová amalgama se v železném

moždíři roztluče aneb rozetře, - |

Pánvice a zhlaví při strojích dělají se obyčejně z rozličných

slitin. – Tak zvaná litina červená jest sice dražší než mosaz, ale trvan

livější a proto i lepší. S prospěchem míchá se k tomuto účelu měď

s cínem, a sice na libru mědi brává se 5 lotů cínu. Ostatně obsahují

smíšeniny tyto 86.... 91% mědi a ostatek cínu.

Na zhlaví hodí se také dobře smíšenina z mědi, z antimonu a cínu.

Aby se kovy tyto náležitě slily, roztaví se napřed 1 díl mědi, k ní se

dají 2 díly antimonu a do toho pak 3 díly cínu; všecko se dobře pro

míchá a z toho ploten naleje. Plotny takové se pak opět roztaví a do

teklé smíšeniny této přidá se ještě 5 . . . 6 dílů cínu. – I když se

svrchu zmíněné kovy v jiných ještě poměrech slévají, nabývá se do

brých zhlaví, pánvic a zácpavek; bráváť se také na 1 díl mědi 1 '/, ... 3

antimonu a 8 ... 24 cínu. – Slitiny tyto mají před mosazem a bronzem

tu výhodu, že se snadno taviti dají; můžeť se tedy čepovice také přímo

na čepu vylíti, čímž vrtání ano i vytáčení ušetřeno. -

K podobným účelům míchá se měď také s cínem a se zinkem a

sice brává se 83 ... 90% mědi, 3...9% cínu a 2 ... 9% zinku.

Levnější jsou slitiny na zhlaví čili čepovice a p. když v nich zinek

převládá; při slévání zinku ale velké obezřelosti potřebí, aby se smí

šení náležitě provedlo. Sléváť se v Anglicku k tomuto účelu :

17 dílů zinku, 2 antimonu a 1 mědi aneb

80 % » » 5% »

Ve válcovnách se dělávají čepovice z tvrdého olova. musí ale na

ně, aby se co možná pořád ve studenu udržely, stále voda téci. Sklá

dají se z 97 dílů olova a 3 vismutu. Z této smíšeniny ulité čepovice

nedají se pak jinak připravovati; ony musí již ve formách co možná

v přiměřené podobě vylity býti. Někdy se proto formy již k stojanům

čili k hranici přidělávají a čepovice se pak do nich bezprostředně vyleje.

Kde veliký tlak není, hodí se na zhlaví také dobře smíšenina ze

17 dílů olova a 3 antimonu; aneb z 2 dílů zinku, 3 olova a 5 antimonu.

Do soustruhů dělají se zhlaví také z cínu. Roztaví se dva díly do

13
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brého cínu a vezme se jeden díl mědi v podobě tyčky, která se tukem

(lojem) natře. Touto tyčkou míchá se pak rozteklý cín tak dlouho, až

se v něm celá ztráví, a pak se vyleje rozteklá tato smíšenina cínu s

mědí do formy z jemného písku.

Rozumí se samo sebou, že se všecky tyto zde uvedené díly na

váze měří, > - -

XXXV. Slévání zlata a stříbra a mincování.

Stříbro jest sice tvrdší než zlato není však ani tak tvrdé jako

měď, tak že se čisté ani sdělávati nemůže. Slitiny stříbra s mědí jsou

tvrdší i zvučnější než čisté stříbro. - -

Hodnota slitého stříbra ustanovuje se v zlatnictví počtem lotů či

stého stříbra, které v hřivně t. j. v 16 lotech obsaženo jest. Jelikož

i pro znalce velmi nesnadnou věcí bývá, z pouhého pohledu čistotu

stříbra uhodnouti, nařizuje u nás zákon, že se veškeré věčší stříbrné

náčiní jen z 13-ti neb z 15-tilotového stříbra zhotovovati a číslo toto ja

kož i jmeno hotovitele do náčiní vrážeti má, aby z toho každému i ja

kost stříbra patrna byla. V Německu ustanoveno stříbro 12-tilotové

pro práci zlatnickou. - -

Jaksi sblíženě pozná se čistota slitého stříbra pomocí průbních jehel

na čediči aneb na buližníku, který se tu průbním kamenem nazývá.

Z podobnosti čárek, které se předmětem a jehlou, jejíž slitina známa

jest, na kameně dělají, soudí se na čistotu stříbra v předmětu. Při tom

se však nesmí zapomenouti, že se přípravou povrch stříbrných předmětů

na stříbro bohatší dělává než vnitřek jejich, tak že se tento teprv od

pilovati musí, aby se jistěji soudilo. – Určitěji pozná se jakost stříbra

podlé hustoty jeho; jestiť hustota stříbra -

10–lotového 986, 12–lotového 1006, 14-lotového 10:27

10", „ 991, 12", „ 10. 12. 14", „ 10-32

1 l 5) 996, 13 77 10:17, 15 3) 10-38

11'/, „ 10:01, 13'/, „ 10:22, 15% „ 10-43.

Ve slitinách na mince ustanovuje se ve Francouzsku, v Anglicku a

dle vídenské mincovní smlouvy od 24. ledna 1857 také u nás a v Něm

cích hodnota čili množství čistého stříbra v slitinách dle tisícin. Sléváť

se nyní u nás 900 dílů stříbra se 100 dílů mědi na stříbrné peníze do
*

-
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mácí i spolkové; razíť se tedy nyní naše stříbrné peníze ze stříbra

"%,,, čili %-vého. – Kdyby se stříbro s mědí v témž poměru i

v ostatních zemích slévalo, dala by se hodnota všech stříbrných pe

něz vahou jejich porovnávati, čímž by se počítání kupecké značně

zjednodušilo. -

Dle patentu od 19. září 1857 razí se nyní u nás zlatníky a dvou

zlatníky co mince zemská. Aby se ale i obchod s Německem usnadnil,

razí se také tolary a dvoutolary. Platít takový

tolar spolkový 1 '/, zl. čís. rak. a 1*/, zl. čís. jihoněm.

dvoutolar spol. 3 „ „ „ „ 3% » » 37

Dle mincovní smlouvy má každý zlatník "15. dvouzlatník * 4g, to

lar '/ao a dvoutolar '/, s mincovní čili celní libry čistého stříbra v sobě

obsahovati. Jelikož v mincích k čistému stříbru také ještě přísada mědi

přibude, která devátý díl jeho obnáší, přijde na mincovní čili celní libru

27 tolarů, 13'/, dvoutolaru, 40'/, zlatníku a 20'/, dvouzlatníku. Podlé

toho by přišlo na obecnou libru u nás 45:36 = 45 % zlatníku a 22*/,

dvouzlatníku, tak že by zlatník asi 169'a a dvouzlatník 338*/, gránu

vážil. Přišloť by tedy na 7 lotů obecné váhy 5 dvouzlatníků a 10

zlatníků.

Odchylka v čistotě stříbra nesmí dle též smlouvy ve slitině více

než 0.003 obnášeti ; na váze však nemá při jednotlivém tolaru nikdy

více než 0:004, a při dvoutolaru nikdy více než 0.003 váhy jeho ob

nášeti. Průměr pro tolar spolkový ustanoven na 33 a pro dvoutolar

na 41 millimetr. Stříbrných drobných peněz nemá se však dle též

smlouvy nikdy více než za 51"/, zl. z celní libry čistého stříbra nadělati.

Na drobné stříbrné peníze slévá se u nás stříbro s mědí v rozlič

ných poměrech; obsahujeť v sobě slitina na nové naše

čtvrtzlatníky 0:52 stříbra a 0:48 mědi čili 13 stříbra a 12 mědi, na

desetníky 0:5 5) ()'5 » » | » 1 „ a na

pětníky 0.375 „ 0:625 „ „ 3 „ 5 „

Měděných peněz nemá se dle též smlouvy nikdy více než na 168

zl. r. č. z centu mědi nadělati. Z libry mincovní nadělá se tedy jen

nanejvýš 168 setin. tak, že jich 5'), na mincovní lot připadá. Na libru

obecné váhy naší přijde podlé toho nanejvýš 188% setiny; vážíť v

průměru setina 408 gránu a na lot obecné váhy naší přijde jich tedy

6. – Dle cís. nařízení od 21. října 1860 razí se u nás také čtyrse

tiny v průměru 27 milimetrů velké a 0.0266 liber těžké, tak že se

jich 37% z libry mědi nadělá. – V též smlouvě uzavřeno, že od r.

13*
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1857 až do r. 1862 ve všech státech mincovního spolku alespoň 24

kusy tolarů na každých 100 duší obyvatelstva vyraženo býti má, a že

se v každém následujícím čtyrletí na těchže 100 duší alespoň ještě 16

kusů tolarů přidělá.

Nové číslo toto vstoupilo u nás 1. listopadem 1858 do života a

zároveň pozbylo tímto dnem dřívější číslo vídenské a konvenční své

platnosti. -

Ve Francouzsku se nadělá z kilogramu na °°°/ooo slitého stříbra

200 franků; z kilogramu čistého stříbra udělá se tedy 222% franku.

Zlato jest kov nejtažnější a nejkujnější, ale tak měkké, že se čisté

ani nesdělává, poněvadž by ho otíráním mnoho na zmar přicházelo.

Aby tvrdší bylo, slévá se buď se stříbrem aneb s mědí. Hodnota smí

šenin těchto ustanovuje se dle množství karátů čistého zlata ve hřivně

slitiny. Nazýváť se i za touto příčinou slévání zlata se stříbrem kará

továním bílým a slévání jeho s mědí, karátováním červeným. – Ve

Francii se sdělává zlato 182– a 22-karátové, v Němcích 18, 8:14 také

6-karátové (joujou) ano i 2 '/,–karátové, které se však na povrchu

ještě pozlacuje. U nás se má zákonem ke zhotovování věčších předmětů

zlatnických jen tří druhů slitin zlata užívati, a sice tak zvaného zlata

čísla 1, které jest 7% karátové, tedy na 0.326 čisté

» 2. n y) '/12 p „ „ 0:545 »

- 3. „ » 18"/12 » „ „ 0767 , »

dukátového „ 23°/, 37 „ „ 0-986' „

Jako stříbro zkouší se i zlato na průbním kameně. Na povstalé

čárky brává se i rozředěná lučavka královská; podlé toho, jestli více

nebo méně mizí aneb docela neproměnné zůstávají, soudí se na či

stotu zlata. -

K věčšímu usnadnění vespolného obchodu bylo při víd. mincovní

smlouvě uzavřeno, aby se také spolkové zlaté peníze razily, a sice tak

zvané koruny a půlkoruny. Z libry čistého zlata má se raziti 50 korun

a 100 půlkorun, tak že koruna '/so libry čili 10 gramů a půlkoruna

'/oo libry čili 5 gramů čistého zlata v sobě obsahovati bude. Na ko

runy a půlkoruny má se 900 dílů váhy zlata se 100 dílů mědi slévati,

tak že pak na celní libru 45 korun a 90 půlkorun a na obecní libru

naší 504 koruny a 1008 půlkoruny přijde. Podlé toho bude vážiti

koruna 152:38, gránu a půlkoruna 76 i9 gránu obecné váhy naší. –

Koruna má míti 24 millimetry a půlkoruna 20 millimetrů v průměru. Ji.

ných zlatých mincí nemá ve státech spolkových stávati; jen Rakou
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sko bude až do r. 1865 své dukáty dále raziti, a sice z vídenské

hřivny, která 280644 gramu = 0.561288 mincovní čili celní libry ob

náší, 80'4 kusu. Jelikož tyto zlaté peníze jen pouhým zbožím jsou, zá

visí cena jejich od poptávky.

U zlatých peněz připouští se na váze schodek 2'/, tisíciny t. j. i když

o 2'/, tisíciny méně váží než určeno, přijímají se v plné hodnotě je

jich. Na čistotě připouští se schodek jen 2 tisícin. S ohledem na

množství zlata, které naše zlaté peníze obsahují, jest tedy i na hod

notu jejich,

koruna =29052 dukátu a dukát=0'3442 koruny.

Při Petrohradské mincovně skoumáno důmyslným způsobem, mno

ho-li kovu se dlouholetým oběhem na minci ztrácí. Po čtyrdenním

tření byla ztráta při stříbře %,o a při zlatě / „s, tedy téměř hnedle

ještě jednou tak velká. Je-li na př. poměr ceny stříbra k zlatu 1 : 15 %,

povstává oběhem při zlatých mincích 31-krát tolik škody jako při stří

brných ; to také příčinou, že se zlaté peníze za zboží považujou. |

Staré zlato a stříbro v podobě jakýchkoli předmětů buď co mince

domácí aneb cizí, co nádoby a jiné věci jako třepení, tkaniny a t. d.

lze v c. k. mincovně vyměniti za nově ražené peníze a sice zlato za

zlaté a stříbro za stříbrné mince. Dostáváť se v zlatých a stříbrných

penězích tolik zlata a stříbra, co se bylo v neraženém zlatě a stříbře

odvedlo. Odečte-li se napřed přísada, dostane se za mincovní libru

čistého zlata 50 korun a za víd. hřivnu čistého zlata 81 °%ss dukátu;

za mincovní libru čistého stříbra 45 nových zlatníků. Za zlaté mince

platí se ražebného % % ; u stříbrných rozhoduje velikost jejich; platíť

se za zlatníky a tolary 1% a za čtvrtzlatníky 2 % %. Odvádí-li se do

mincovny zlato s jinou přísadou než jaké k ražení peněz potřebí, platí

se mimo ražebné za každou libru hrubé váhy ještě 1 zl. výlučného.

Co se čistoty a váhy našich starších mincí, jakož i zlatnického slé

vání zlata a stříbra týká, viz Nauky technické o spojivosti str. 112...

XXXVI. Lepenice

Obyčejná lepenice dělá se ze zednické hlíny, do které se ječných

plev přimíchává. Hroudy z ní asi 8:.. 9“ velké kladou se vedle sebe

na půdu, která se byla dříve zarovnala, a kde toho potřebí, i beranem

stloukla. Obyčejně bývá pak lepenice tato 3“ vysoká. – Má-li se le



198

penice do vlhkých mist klásti, přimíchá se do hlíny také popel, sůl a

hovězí (volská) krev, čímž lepenice i velké tuhosti nabude. – Má-li se

na dřevěnou podlahu nebo na strop klásti, pokryje se dřevo napřed

vrstvou řezanky, suchým listím aneb mechem. Ne bez prospěchu na

tírává se pak suchá lepenice dehtem.

Mlat musí býti tvrdší než lepenice; má totiž nejen cepům, nýbrž

i kolům, ano měl by i konským podkovám odolati. Dle míry brávají

se na 1D" plochy 24° čistého prosetého drobného písku, 1 '/,cº popele

z dříví, 8 žejdlíků hovězí krve, což když všecko náležitě promícháno a

dobře stlučeno jest, dává vrstvu 6“ silnou. Mlatu prospěje, když se

pak již vyschlý dehtem ještě dobře natře. Viz Obecné listy naučné

1860. půlletí I. strana 48. -

Lepenice bývá také z asfaltu. Lepenice ze samého asfaltu dělává

se asi /,“ silná, vzdoruje vlhku i změnám teploty a také trvá dosti

dlouho. Lepenice taková jest ale poněkud podajná, stojí více a má i tu

vadu do sebe, že silným parnem slunečním tak změkne, že se těžší

předměty i do ní vtiskují. Za to se ale méně otírá a vtisky za parna

povstalé zponenáhla se zase samy strácejí. Za těmito příčinami přidává

se k rozteklému asfaltu 50...80% suchého a čistého písku stejného

zrna. Jmenovitě se to děje, když se jím chodníky, pavlány, průjezdy

stáje a p. krýti mají. Užíváť se ho i v obilních skladištích a v pivo

várech na podlahy k sladování. Pro místa studená dává se do asfaltu

méně přísady, pro místa, kde více tepla bývá, jest jí více potřebí.

Asfalt se prodává v čtyrhranných kusech také pode jmenem asfal

tový mastyx, a nedá se co se pěkného zevnějška , čistoty a pravidel

nosti povrchu týká, dosud ničím překonati aniž nahraditi. Nechá-li se

starý již zpotřebovaný asfalt rozteci, může se ho opět jako čerst

vého užiti. |

Na klenbách dělává, se lepenice asfaltová asi '/,“ silná. Na 1C"

plochy potřebí 1 '/, centu asfaltu a % centu kamení, a samým-li asfal

tem se klenba krýti má, tedy ho bývá na 1D" asi 2'/, centu potřebí.

V konírnách se dává na vysokou dlažbu z cihel lepenice asfaltová

asi 1'/,“ silná a sice tak, že se dolejší vrstva její z drobného křemení,

hořejší jen z písku skládá. – Na 1D" plochy počítá se 3 '/, centu

asfaltu, 2 centy křemení a 3 centy písku. -

V kuchyních a sklepích a j. klade se lepenice asfaltová na plochou

dlažbu cihlovou zvýší asi %" a na 1D" bývá 1 % centu asfaltu a 1

cent písku potřebí.
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Na chodníky míchává se asfalt s pískem co do objemu po stejných

dílech a klade se asi '/,“ vysoko.

Na pouhé isolování. míchává se 1 cent asfaltu s */, centu písku,

což dává plochu 1C]" velkou a asi %“ silnou. – Někdy se asfalt mí

chává také se smůlou a s pískem.

XXXVII. Cement, štuk a vodní malta -

Malta vodní čili hydraulická liší se tím od obyčejné, že jen ve

vodě aneb v stálém, vlhku ztuhne, kdežto pro maltu obyčejnou sucho

nevyhnutelnou jest podmínkou. Malta vodní dělá se buď z přirozeného

vodního čili hydraulického vápna, které již samo sebou tu vlastnost

má, že ve vodě tuhne, buď z vápna mastného čili obyčejného a nějaké

přísady, která přirozenost jeho přiměřeně mění, t. j. na ně tak působí,

že ve vodě a vůbec ve vlhku ztuhne.

Přísady tyto, které cementy slovou, mohou býti rozličné látky, a

sice: moučka z cihel, pemza, puzzolánka, santorínka, tuff, rozličné

trasy a jiné látky původu vulkanického, které rozemleté aneb na prach

roztlučené samy ve vodě neztuhnou, na mastné vápno ale, když se

s ním smíchají, tak působí, že z něho hydraulické dělají. Vůbec může

býti cementem každá látka, která z obyčejného vápna hydraulické dělá.

Mimo svrchu uvedené slouží za takovouto přísadu někdy i popel z ka

meného a hnědého uhlí a z rašeliny, škváry z některých vysokých

pecí, hrnčířské třepy a j. I obyčejné vypálené vápno nechává se ně

kdy na vzduchu rozpadnouti, přidá se k němu asi % objemu jeho

hrnčířské hlíny a rozdělá se s vodou na hustou kaši, aby hydraulické

vápno nahražovalo , což i také poněkud činí. – V životě obec

ném nazývá se však obyčejně vodní malta sama cementem, ač význam

tento jak svrchu řečeno, vlastně jen přísadě náleží, která se do mast

ného vápna dává, aby se z něho hydraulické udělalo.

Některé látky jako tras, puzzolánka, santorín a j. hodí se jaksi již

svou přirozeností na vodní maltu, aniž by dříve jako vápno naše páleny

býti musily; jsouť vlastně ohněm podzemním (vulkanickým) již vypá

leny. Řídké přicházení a malé množství přirozených cementů těchto

jest příčinou, že se na umělé pomejšlelo, které by také lacinější byly.

Tak povstal nynější anglický nebo-li tak zvaný

románský cement, známý již od r. 1796. On sloužil k stavbě tu
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nellu na Temži a smíchán s pískem křemenovým kryje průčelí téměř

každého domu v Londýně. I bez přísady dá se tohoto cementu užiti co

hydraulické malty; on ztuhne za 15–20 minut. Dobrý cement tento

přichází v podobě moučky; počne-li se kaziti, chuchvalcovatí. – Na

5 dílů cementu brává se 3'/, dílu vody a do toho se zamíchá ještě 2%

dílu drobného ostrého písku. Přídatek vápna ruší držebnost tohoto ce

mentu. – Jmeno své má odtud, že chtěl a měl nápodobiti a nahra

diti cement starých Římanů, kteří jím téměř pro věčné časy stavěli.

Portlandský cement, známý od r. 1824, netuhne tak rychle, nabývá

ale potom neobyčejné pevnosti. Do obchodu přichází co zelenavá, hnědá

pískovitá mouka. Jmeno své má odtud, že známému anglickému kamenu

Portlandskému co do barvy podoben jest. Rozdělá-li se s vodou na

kaši, počne již v několika minutách tuhnout; za několik dní jest již

hezky tuhý a za několik měsíců ztuhne tak, že zvoní, když se naň

udeří, jako pálená hlína. On se dá jako sádra bez písku do forem

lít a hodí se dobře k okrasám architektonickým; smíchá-li se s pískem,

dají se z něho také dobře umělé kameny dělati.

Dobrota cementu závisí od látek, ze kterých, a od poměrů, vjakých

se z nich dělá. – Poměry, v jakých by se látky tyto míchati měly, ne

dají se tak ustanoviti, aby obecné platnosti míti mohly. Poskytujíť rozličné

země ano i rozličné krajiny také rozličné látky k práci, tak že by pak i po

měry tyto dle dobroty a spůsobilosti látek v každé krajině jiné býti musily.

Známy-li látky, ze kterých se cementy vůbec skládají, musí každý, komu

na zdaru záleží, svůj cement zkoušeti a po lepším poměru pátrati. Na

děláť si z rozličných dle zdání přiměřených smíšenin cementových

koulí, asi co pěst velikých, nechá je pak pospolu jeden i více dní ve

vodě ležet a pak zkouší tuhost a pevnost jejich. Smíšenina, ze které

byla koule nejpevnější, ukazuje se takovouto zkouškou býti z ostatních

nejpřiměřenější. Třeba tu však připomenouti, že ani dobré látky ani při

měřené poměry, ve kterých se míchají, na dobrý cement nedostačují,

když se míchání a celé sdělání cementu náležitě neprovede. Pilné mí

sení, tlučení, přehazování, vytrvalé hnětení a p. práce jest nevyhnutelnou

podmínkou dobré malty vodní.

Při dělání vodní malty se potřebné množství vápenné mouky a či

stého dosti suchého písku tak smíchá, až se jedno od druhého ani ro

zeznati nedá. Z toho se pak béře vždy jen tolik, co se pro okamžení

potřebuje; vsype se to do nádoby na př. na pánev, naleje na to při

měřené množství vody, pilně se míchá a hněte a hotová malta se
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pokud množná hned spotřebuje. Při tom však jest pravidlem, že se

vždy jen tolik vody bráti má, co k práci potřeba. – Hydraulická malta

musí ve vodě aneb ve vlhku býti, má-li ztuhnouti; protož se, aby

ztuhla, buď celá pod vodu potápí, aneb se vodou polívá, až dostatečně

ztuhne. Za touž příčinou jest podzim a také i jaro, když mrznouti

přestalo, nejpříhodnější dobou pro stavění hydraulickou maltou. •

Cementy nabývají den ke dni věčšího rozšíření; potřeba jich do

vlhka na základy budov, na klenby, podlahy, koryta, průlivy, nádržky,

kašny, záchody a p. Užíváť se proto i rozličných a rozličným spů

sobem; na vodní maltu čili tak zvaný cement

loriotovský brává se obyčejná dobrá malta, rozřeďuje se vodou a

pak se jí přimíchává asi '/, .... '/, na prach roztlučeného prosetého neha

seného vápna, které se pak v maltě hasí a tím rychle tuhne. Na cement

obyčejný k vodním stavbám brávají se

a. 3 díly vápna z jámy, 4 díly písku a 2 cihlové moučky; smíše

nina tato zředí se pak ještě 1 ... 1 '/, dílem vody;

b. dva díly drobného vápna z jámy, 2 díly drobného říčného písku

a 1 proseté cihlové moučky z cihel dobře vypálených, a do toho se

pak zamíchá něco dobře stlučeného prosetého nehaseného vápna;

. c. míchají se. 2 díly vápna z jámy, 3 díly písku a 3 díly cihlové

moučky; smíšenina se pak zřeďuje 1 '/, dílem vody a přimíchávají se

jí ještě 2 díly nehaseného prosetého vápna. – Takové maltě, má-li

stále ve vlhku býti, přimíchává se i něco prosetého popele z dříví a na

prach roztlučených okují, železných škvárů aneb pilin. – Na cement

trasový brávají se

a. 4 díly trasové moučky, 4 díly na prach roztlučeného nehase

ného vápna a 1 ... 2 díly vody. Smíšenina tato promíchává se po

2... 3 dni třikráte denně tak dlouho, až jest jako máslo. – Vezme-li

se k tomu vápno z jámy, nesmí se žádné vody přidávati;

b. míchávají se také 3 díly roztlučeného vápna s. 2 díly traso

vé moučky; také 2 díly vápna a 1 trasu, aneb i 3 díly vápna roz

tlučeného, 1 trasové moučky a 1 písku. Ostatně se malta připravuje,

jak svrchu uvedeno. Bez vápna tras nepůsobí; na vzduchu pozbývá

také své způsobilosti. – Na cement -

puzzolánový vezme se 1 díl právě uhaseného vápna a 1 díl či

stého písku; po 24 hodinách přimíchá se k tomu velmi bedlivě díl

puzzolánky a hned se to spotřebuje.
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K stavbám vodním hodila by se také dobře malta z koželužského

vápna, kdyby k náležitému ztuhnutí téměř celého roku nepotřebovala.

Na stěny do vlhka brávají se také 3 díly nehaseného vápna 3 díly

čistého ostrého písku, 2 díly moučky z dobře vypálených cihel aneb

z kapslí, ve kterých se porculán pálí. Dobrota malty se zvýší, přidá-li

se do ní něco na hrubo rozemletých škvárů železných. Malta tato

tuhne dříve než obyčejná, nesmí však do vlhka aneb do vody přijíti,

pokud by nebyla dokona vyschla.

Nejen na zdi do vlhka, do sklepů, na klenby a p. nýbrž i k omítce

na vlhké zdi a takové, které na dešťovou stranu obráceny jsou, užívá

se v novější době hojně cementů. – Dříve než se zeď ovrhuje, musí

se dobře navlhčit ano potřebí, aby se delší čas před tím zahradnickým

kropáčem polívala. Dobře jest, když se před ovrhnutím i spáry trochu

otevrou. Kámen musí být dosti vlhký a omítka se dělá asi */, ...1“

lná. Jak svrchu již podotčeno, nedělá se cementu nikdy více, než

pro okamžení potřebí; poněvadž tato malta také rychle tuhne, mají se

do práce jen obratní dělníci najímati.

Puzzolánová omítka, stálá ve vlhku i ve vodě, skládá se z 2 dílů

puzzolánky, které se s jedním dílem právě uhaseného vápna velmi

bedlivě smíchají; asi po šesti hodinách se to ještě jednou náležitě

sdělá a pak hned spotřebuje. Ukážou-li se pukliny nějaké musí se

hned zaceliti. -

Sádrová čili štukaturská omítka dostane se z obyčejné malty,

zředí-li se více a přimíchá-li se jí jeden díl rozemleté sádry; musí se

ale hned spotřebovati. – Malta se sádrou smíchaná nazývá se obyčejně

štukem, který se z vápna a ze sádry po stejných dílech aneb také ze

4 dílů sádry, 3 bílého vápna a 3 drobného písku skládá.

Na dílo vypuklé brává se na spodní část díl obyčejné malty a 2

díly mleté sádry; na část střední malta štukaturská a na svršek se míchá

mastné vápno z jámy s mramorovou moučkou po stejných dílech ale

beze vší vody. – K témuž účelu ale do vlhka a na dešť brávají se

na 6 dílů vápna 3 díly písku, díl moučky z cihel, 2 okují, 1 viného

kamene a 3 vody. -

Na okrasy rozdělává se sádra s klíhovou vodou, do které se něco

roztoku bílé skalice (zinkového vitriolu) přidává. Když práce uschne,

obrousí se suchou pemzou a na suchý povrch dá se nová vrstva sádry,

která se silnější klíhovou vodou rozdělá. Dobře vyschlé vyleští se to

pak triplem a plátnem, a napustí dřevěným olejem. – Má-li se sádrou

*
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barevný mramor nápodobit, rozdělá se sádra s barvami, jmenovitě se

k tomu brává kolkotar, minium, indigo, kopt a j. Rostlinné barvy se

v sádře kazí. Tuhnoucí sádra se nožem přiřezává, pak hobluje, brousí

a konečně leští. Má-li povrch její zrcadlový lesk míti, natírá se smí

šeninou z loje, vosku a terpentýnového oleje.

XXXVIII. Bét0n a litá Zeď

Dá-li se do tenké vrstvy vodní malty vrstva drobného kamení,

stluče-li se kámen okovanými berany tak, až horem malta proteká, dá-li

se do této opět vrstva kamení a pokračuje-li se s touto prací tak dlouho,

jak toho potřeba žádá, dostane se tuhá nepromokavá slepenina, které

Francouzové a po nich i ostatní národové béton říkají.

Mícháváť se k tomuto účelu obyčejné vápno, cement, písek, drobné

kamení, kusy cihel, hrnčené třepy a voda. Nejlépe se k tomu hodí

drobné kousky žuly, čediče a vápence až velikosti vejcete. Ríčný kře

men není tak dobrý, poněvadž má ubroušený hladký povrch. Také

kousky dobře vypálených cihel a tašek se na béton dobře hodí; musí

se však dříve než se s maltou smíchají, vodou náležitě polít aneb raději

nechat několik minut ve vodě ležet, poněvadž by jinak maltě všecku

vlhkost odňaly. – Dá-li se do obyčejné malty přiměřené množství

drobného kamení, smíchá- a prohněte-li se dobře smíšenina tato, do

stane se také béton, jen že dává vodní malta stálejší a trvanlivější
stavivo. •

Nejlépe jest dělati béton z 1e vápna a přiměřeného množství písku

a kamení; více se nedá najednou spracovati. Jak medle béton nále

žitě prodělán jest, má se hned spotřebovati. Dodati se však musí, že

pilné přehazování, kopání, přetřásání, krátce delší čas trvající promi

chování dobrotu bétonu značně zvýšuje. Stavba bétonová jest čím

dále tím lepší, a po čase ztuhne jako kámen tak, že se pak dlátem do

rovnosti přisekává.

Lepenice bétonová hodí se dobře na podlahu do sklepů, ku

chyní a chlévů místo cihlové aneb jiné dlažby aneb podlahy dřevěné,

ano i pod podlahy do bytů pozemních, poněvadž tam vlhkost dřevěnou

podlahu, a stuchlinou a podobnou nákazou i vzduch ve světnici ka

zívá. – Béton se také dobře hodí na tarasy. Připravený prostor se

k tomuto účelu vysype čistým pískem, který se vodou hojně polije a
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dostatečně stluče. Pak se počne béton kolem zdi 2–3“ vysoko a 1'/,

až 2 z šíří klásti, rovná se a pilně stlouká. Na to se dá druhá, třetí

a t. d. vrstva bétonu, až nabude žádoucí výše; vždy se však urovná

a dobře stluče. Hotová bétonová lepenice polívá se pilně vodou, a kde

to možná, naleje se na celou 1–2“ vysoko vody a nechá tak alespoň

3–4 dni vodou pokrytá. Kde se béton náležitě stloukati nedá, tam se

musí alespoň dobře obtěžkati; i jinak se hotové části vždy hned prkny

pokryjou a dostatečně obtěžkají. – Lité zdi starého věku nejsou jedno

stejné s naším bétonem; staří sypali maltu s kamením mezi hotové

zdi, béton se ale sám na zeď stlouká, čímž se od starých litých zdí

patrně liší.

- Děláváť se béton rozličným spůsobem; brává se na

1c vodního vápna 1c čistého hrubého říčného písku a 2e tvrdého

na stejné kusy na drobno roztlučeného kamene, který se ve vodě ne

mění; tyto 46 materialu zajmou pak objem jen 3e'. – Na obyčejný

béton počítá se na >

1 díl vodní malty 2 díly drobného kamene; jinak na -

1 díl portlandského cementu 3 díly písku a 4 díly kamene a při

špatnějším na - -

1 díl portlandského cementu 3 díly písku a 6 dílů roztlučeného

kamene.

Děláváť se béton také tak, že

cement : vápno : písek : kámen = 1 : 1 : 4 : 8.

Obyčejný béton anglický skládá se z 3 dílů vodního vápna, 3 dílů

moučky z cihel, 3 dílů prostředního a 2 dílů hrubého písku a 4 kamení.

V Rouen-u vzato na most 19 dílů vápna, 33 písku, 33 křemene a

15 roztlučeného kamene;

u Jeny na mostě skládá se béton ze 14 dílů vápna, 29 dílů písku,

7 okují a 50 pískovcového drobného kamení. *

Na Rýnu míchají dva díly čerstvého nehaseného vápna, 3 díly

trasu, 1 písku ze zdi, 2 díly na kousky roztlučených cihel a 2 díly

hranatého křemení velikosti vejcete.

Podobné zdi dělávají se také z hlíny; brávají se k tomuto účelu

4 díly zednické hlíny, 1 písku a 1 kamení; jinak

3 „ 33 3) „ 2 zahradnické prsti, a také

2 „ hrnčířské „ 2 kamení 2 ?? °°
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XXXIX. Lepení a klížení.

Ku klížení a slepování užívá se látek, které se ve vodě rozpou

štějí a roztekají; jest to jmenovitě: arábská guma, škrob a klíh. Voda

se pak z nich teplem vytratí, ony ztuhnou a spojené hmoty - vážou.

Naopak se dá všecko jimi slepené navlažováním čili vůbec vodou

odlepovati. -

Guma se silně sráží, když schne, a proto se i od povrchu hmot,

když více byla vyschla, loupá a trhá. Ona se snadno odmočí, málo

drží, je-li rozteklá brzy se kazí, ač ji líh, když se ho do ní přidá, od

toho poněkud chrání. Aby se nekazila, přidává se také asi desátý díl

bílého cukru do ní, čímž i té spůsobilosti nabývá, že se jí celé listy

natírají, aby se pak když uschnou, dle potřeby popsati a kamkoli na

papír, dřevo, sklo a j. jednoduchým jich zvlažením i slinou přilepo

vati mohly. - v

Lepší než guma jest lep čili maz ze škrobu a z mouky. – Zitná

mouka lépe drží, proto by i lep z této mouky lepší byl než ze škrobu,

kdyby se dříve nekazil a tmavou barvu neměl. – Aby se lep ze škrobu

nekazil, dává se do něho něco kamence. – Pouhý rozteklý škrob není

dosti spůsobilý ku práci knihařské; dobrota jeho se zvýší, když se roz

dělá klíhovou vodou. Mimo klíhovou vodu přidává se do něho i ter

pentýn; a sice přimíchává se ho do horkého knihařského mazu (kleistru)

podlé váhy tolik, co obnáší polovina zpotřebovaného škrobu. Brává se

asi 6 dílů škrobu a rozdělá na husto s vodou; do toho se přilejou ve

vodě rozpuštěné 3 díly klíhu s 3 díly benátského terpentýnu, pak se

dá smíšenina nad mírný oheň a stále míchá, až se svaří. -

Smíšeninou z mouky a z klíhu možno archy papíru na sebe lepiti,

čímž ztuhnou tak, že se pilou řezati, hoblovati a přibíjeti dají a t. d.

Jakost klíhu pozná se nejjistěji skutečnou zkouškou; avšak i ze

vnějšek jeho ji poněkud již ukazuje. Dobrý klíh jest žlutavě zahnědlý,

prosvitavý, vůbec barvy jasné bez skvrn a na povrchu lesklý, on jest

tvrdý a křehký, má lom skelný, zůstává na vzduchu suchý, ve studené

vodě sice nabotná a stává se lepkavým ale neroztéká se. Je-li klíh

v tlustých listech a má-li při tom všecky tyto vlastnosti, jest lepší.

Nicméně z pouhého pohledu dá se přece těžko s určitostí souditi na

jakost klíhu; má se však za to, že se snáze a lépe pozná, když se asi

24 hodiny při obyčejné teplotě ve vodě močí. On při tom tak na
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bubří, že vlykaná voda 5 ... 10 ano i 16-krát tolik obnáší, co váha

jeho. Pak se soudí, že klíh tím lepší jest, čím méně se skalila voda,

která nad ním stála, a že tím držebnější, čím jest spojitější a pružnější

v nabotnalém stavu tomto; konečně že jesť tím vydatnější t. j. že se

ho k témuž účelu tím méně spotřebuje, čím více vody pohlcuje. –

Množství pohlcené vody se vahou snadno ustanoví; nebo odvážil-li se

kus klíhu suchého, dal-li se močiti, osušil-li se pijavým papírem a opět

odvážil, ukazuje příbytek váhy, mnoholi vody nabotnalý klíh v sobě

obsahuje,

Příprava klíhu záleží v tom, že se rozláme na kusy, nechá den ve

vodě močit, pak se postaví v pánvi s vodou, jejíž množství se napřed

nijak určiti nedá, na uhlí, aby se zvolna rozhřál a roztekl. Dlouhé

vaření škodí držebnosti klíhu, také se musí pozor dáti, aby se nepři

pálil; proto se pánev aneb rendlík vždy jen v mírném horku drží a

klíh stále míchá. Nejlépe se klíh roztéká , staví-li se s pánvi do

horké vody, která se docela ani nevaří. -

Klíh sám v sobě má spojitost menší než dřevo, proto drží i tlustá

vrstva klíhu méně než tenší, ač zase příliš tenká býti nesmí; také činí

tlustá vrstva klíhu předmět neúhledný. – Co se držebnosti týká. dělá

i sklížené dřevo velkého rozdílu. Nejsou všecka dřeva stejně pórovatá,

také klíh ku každému dřevu stejně nelne a do pórů každého dřeva

stejně nevniká, z čehož patrno, že i tentýž klíh dřeva všeho druhu

stejnou silou vázati nebude. Z toho vysvítá, že se dřevo příliš husté tedy

málo pórovaté dobře klížiti nedá; jsou-li však póry příliš velké, jako

na př. u dubu, také jest to držebnosti klíhu na ujmu, poněvadž klíh

sám v sobě velké spojitosti nemá; daříť se tedy klížení tenkráte nej

lépe, když má dřevo mnoho dosti drobných pórů jako na př.habr i buk. • •

Dřevo vlhké má vodu v pórech svých, suché má póry ne-li zcela

tedy alespoň z části prázdné. Nemůžet tedy klíh do pórů dřeva vlh

kého, kdežto je ve dřevě suchém snadno proniká. Pročež by se ne

mělo na předměty, kde se dřevo klížiti musí, žádné jiné leč jen suché

dřevo bráti; také jest výhodno, aby se dřevo, dříve než se klíží, nahřáti

dalo, zvláště na dotyčných plochách. Děje se to dílem proto, aby dřevo

část vody a vzduchu ze svých pórů vypustilo a klíhu se tak přístupnějším

stalo ; dílem i proto, že studené dřevo klíh rychle ochlazuje a tekutost

jeho ruší, tak že se u studeného dřeva snadno státi může, že klíh dříve

ztuhne, než do pórů jeho vnikne. Dřevo z jehož pórů vzduch a vlhko
\
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teplem násilněji vyhnáno bylo, pohlcuje klíh mnohem úsilněji a dychti

věji. Za touž příčinou přilévá se i někdy líhu do teplého klíhu; líh

jest spojitosti menší než voda, činí tedy klíh teklejší a tudíž způsobi

lejší, aby i do menších pórů vnikal; také pak více lne. Mělo by se

tedy pokud možná vždy jen suché dřevo všude stejně, dosti rychle a

horkým klíhem natírati. Aby klíhová vrstva tenká byla, musí se před

měty náležitě přihoblovati a při sušení dostatečně stahovati. Dřevo

silně pórovaté natře se dříve než se klíží dosti řídkým klíhem, aby se

z části nasytilo. Dřevo husté drží se lépe klíhem. , když povrch jeho

trochu drsný jest než kdyby docela hladký byl. Cela se u dřeva klíh

tak nechytá jako žil jeho; aby se ho lépe chytal, natírává se buď čes

někem aneb se svlažuje kořalkou. Mist mastných se klíh také nechytá,

tak že ani rádno není, rukou jezditi po shoblovaných plochách, které

se klížiti mají. Konečně i uklíhu pravidlem. nechati jej zdlouha schnouti,

poněvadž právě tak jako dřevo rychlým schnutím křehne a se trhá.

Držebnost klíhu se i tím zvýšuje, že se do něho některé na prášek

roztlučené zemité látky, přidávají. Přimíchá-li se na př. jemný prášek

z křídy do vařeného klíhu, dá se ho také užiti k upevňování kovu a

ornamentů těžších na dřevo. . Ostatně nabude klíh rozličnými přídatky

i rozličných vlastností a k rozličným účelům i zvláštní spůsobilosti.

Klíh bytelný.

Kde silného klíhu potřebí v menším množství, béře se vyzina

($aufenbíafe) místo něho. Není-li v listech, musí se napřed kladivem

rozklepat a na drobno rozřezat. Asi v 25 dílech vody nechá se 1 díl

močit, pak se při mírném ohni asi '/, hodiny povaří, při čemž se od

kouřená voda opět nahražuje. Pokud roztok horký, procedí se.

Také se dávají asi do dvou žejdlíků vody 2 loty vyziny. která se

procedí, když se byla roztekla. Do roztoku dá se pak hnedle % žejdlíka

octa a přiměřené množství co možná drobného asi 24 hodiny ve vodě

močeného klíhu a smíšenina, se ohřeje. Když se vše dobře rozteklo,

svaří a procedí se to. Aby se vyzina nepřipálila, lépe jest klíh .vařiti

v hrnci, který se do vařicí vody v jiném hrnci staví. – Klíh tento

hodí se i k upevňování ornamentů a p. věcí, které se na stěnách jen

klíhem držeti musí.
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Klíh studený čili tekutý.

a. Rozteklý dobrý klíh, smíchá se se stejným množstvím octa a '/,

líhu. – Roztok tento při obyčejné teplotě neztuhne, má ale méně vá

zavosti než klíh obyčejný. Někdy se do něho dává i něco kamence.

b. V 5 dílech studené vody nechá se 5 dílů klíhu asi den močit,

pak se přiměřeně zahřeje a do roztoku se zvolna přileje asi 1 díl ky

seliny dusičné 36° B. silné. – Klíh tento nehoustne a také neplesniví.

c. Nechá se díl boraxu ve 12 dílech měkké vody rozteci ; k tomu

se přidají 2 díly rozetřeného šelaku a smíšenina se dá na oheň, stále

se míchá a vaří, až se vše rozpustí.

- d. Do 6 dílů žitné kořalky dá se 6 dílů vody. S částí této smí

šeniny udělá se s 2 díly škrobu a s 3 šlemované křídy hustá kaše. Na

druhé straně nechá se 1 díl dobrého klíhu ve vodě rozteci, zamíchá

se, do něho díl hustého terpentýnu a smíšenina se rozdělá druhou částí

zředěné kořalky. Obě smíšeniny se pak slejou , ohřejou a dobře

promíchají.

Klíh do vlhka.

a. Do dobrého klíhu zamíchá a zavaří se podlé objemu 6 ... 8mý

díl terpentýnového oleje. – Jinak se přidává do 8 lotů hustého dobře

rozdělaného klíhu 4% lotu pokostu (firnaizu) ze lněného oleje; smíšenina

tato se pak na teple stále míchá a nechá asi 2 ... 3 minuty povařit. –

Klíh tento čím starší tím jest lepší, a hodí se také k přilepování skla

na dřevo a kov. Dřevo se dříve nahřívá a pak teprv horkým klí

hem natírá.

b. Dle váhy zavaří se díl klíhu v 8 dílech mléka na silný klíh. –

Jinak se brávají na 12 dílů klíhu, který se ve vodě náležitě rozpustí,

3 díly kalafuny a když se byla roztekla, přidávají se ještě 4 díly ter

pentýnu. Všecko se opatrně – nejlépe na horké vodě – svaří a do

bře smíchá.

c. Nechá se '/, lotu pryskyřice sandarakové, '/, lotu mastyxu a

'/, lotu čistého terpentýnu asi v '/, žejdlíku líhu rozteci. Roztok tento

smíchá se pak se silným – z vyziny a z octa – připraveným klíhem,

vaří a míchá se, až se všecko dobře promíchá. Roztok se pak procedí

a má-li se dřevo klížiti, přidá se do něho ještě jemná moučka z tlu

čeného skla. •

#
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Klíh na práci vykládanou.

Na přikližování kovu svaří se dobrý klíh jako obyčejně a do žej

dlíku zamíchá se pak dobře asi lžíce jemného prášku z kalafuny, a lžíce

moučky z cihel. – Podobný účel má neprůhledný bílý v obchodě známý

ruský klíh, který se takto dělá: do 25 dílů dobře připraveného klíhu

zamíchají se 4 díly lučavky a 3 díly dobře rozetřené olověné běloby

(8leiweiß). * - - -

Klíh v tabulkách:

Takový se dělá z čistého dobrého klíhu a cukru a také i z vyziny.

Rozlámou se na drobné kousky asi 4 loty klíhu a nechají 2 ... 3 dni ve

vodě močit; voda se pak sleje a klíh se dá roztéci do mírného tepla.

Nyní se do něho dobře zamíchají dva loty-roztlučeného cukru a klíh se

pak vyleje, na mramorovou plotnu, která se byla dříve dobře vytřela

plátnem, dřevěným olejem napuštěným. Také se slévá připravený klíh

tento na papír aneb na plech olejem natřený, a nechá se tam ochladnout

a náležitě ztuhnout asi po 3 ... 4 dni. – Jiní rozmočený klíh štětkou

tak tlukou, až se celý rozpění, zamíchají cukr do něho a smíšeninu

opět rozpění, pak ji nechají zvolna na husto zavařit a odvar slejou na

desky olejem natřené. – Slitý klíh dá se do mírného tepla aneb do

silného průvanu schnout, a než dokona prosechl, rozřeže se na tabulky,

které se pak obyčejně jen slinou zvlhčují, aby se hned lepiti mohlo.

Má-li být zbarven, přimíchá se do něho žádoucí avšak neškodná barva,

na př. odvar fernambuku s kamencem. Aby pravidelného povrchu na

byl a dosti tenký byl, pokrývá se plátnem a obtěžkává mramorovou

plotnou. Když se bylo plátno vlhkosti napilo, sejme se a nahražuje jiným

vysušeným teplým a obtěžkává na novo. ,

Klíh na papír leparý.

Ve 24. dílech vody svaří se 6 dílů klíhu, 12 kandysu cukrového a

3 arábské gumy; pak se smíšeninou papír natře a nechá uschnout. Navla

ží-li se papír tento, když potřeba, lepí se jak to u..kolkových známek

vídáme. - - - -

14
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Lepení kůže na kov.

Dobře očistěný kov natře se horkým klíhem, a kůže na rubu na

pustí se dobře teplým silným odvarem duběnkovým, pak se na vlažný

kov dobře položí, přitlačí a přitlačená nechá usčhnout. – Důležito, aby

se práce tato konala, pokud ještě všecko teplé jest. Vazba taková drží

i ve vlhku. -

Lepení kůže na kladky a kotouče.

Ve vodě se rozpustí arábská guma a také tolik vyziny v líhu; oba

roztoky se smíchají a hned spotřebují.
*

Lepení kůže a sukna na dřevo.
*

Asi dva žejdlíky pšeničné mouky, dvě plné lžíce prášku z kalafuny

a jedna z kamence promíchají se dobře na talíři a smíšenina se pak

dešťovou vodou tak rozdělá, až jako smetana vypadá. Pak se dá v

kotlíku aneb v jiné nádobě na oheň a opatrně míchá, aby se chuchvalce

nenadělaly a aby se nic nepřipálilo. Když smíšenina byla tak zhoustla,

že v ní lžíce státi ostává, uloží a pokryje se, aby se škraloup nedělal.

– Sukno se dřevěným válcem dobře všude na natřené prkno přitlačí a

vytáhne ; okraje se ustřihnou teprv když to bylo přischlo. – Kůže

se musí napřed navlhčit, pak mazem natřít a přilepit; ona se rovná

suknem. •

Sukno se dá také silným hustým klíhem přilepovat, musí se pak ale

teplým válcem přitlačovat; okraje se tu mohou hned uřezat.

Lepení kůže a tkaniny na dřevo.

V dehtovém aneb v kamenném oleji rozpustí se kaučuk, a aby

tužší byl, přidá se do něho dvakráte tolik asfaltu aneb gumového laku

aneb obojího. – Tento tmel drží dřevo, sklo, křidlici i kov ; zvláště se

ho ale v lodnictví užívá. Jím se dají také k sobě tkaniny, kůže a také

obé k dřevu připevňovati. Ztuhnul-li tmel tento, nechá se napřed na

horké vodě zmíknout a pak teprv, když cele proměkl, lze jej na ohni

rozpouštět, anižby se připálil.
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Lepení papíru na sklo a plech.

Rozpustí se 4 loty šelaku ve 3 lotech nejsilnějšího líhu. – Také se

k tomuto účelu rozpouštívají 2 loty boraxu v libře vody a do roztoku

se dávají 4 loty na prach roztlučeného šelaku a smíšenina se tak dlouho

vaří, až se šelak rozpustí. -

*

• Zalepování rozpukaného dřeva.

Čistý bezbarvý klíh a drobné piliny z téhož dřeva smíchají se dobře

v stejném množství a pukliny se tím zacelí. – Má-li se plocha tato bar

vou natírati, může se do klíhu místo pilin křída zamíchat.

Na menší štěrbiny spaří se drobné piliny z téhož dřeva horkou vo

dou a nechají pak 7–11 dní stát, při čemž se častěji promíchávají.

Tím nabudou podoby kaše, dají se pak do plátna a vymačkají. Nyní se

uschovají a v čas potřeby s přiměřeným množstvím řídkého klíhu smí

chají a co možná do štěrbin násilně nacpají. Když to uschlo, a se

uhladilo, není ani znát, že by kde bylo zpravováno.

Mahagonové : rozpustí se 4 loty vosku a lot kalafuny; do roztoku

se zamíchá jeden díl červené hlinky a něco žlutého okru.

Na popraskané stěny vůbec rozdělává se -

a. křída a sádra po stejných dílech s klíhem na těsto. – Nechá-li

se bramborová mouka s vápnem povařit, nabude se k tomu také mazu,

který poněkud prosvitavý jest a ve vodě se nerozpouští. -

b. Nechává se roztéci 16 dílů kalafuny a díl vosku a do roztoku

se zamíchá 16 dílů pálené sádry. -

c. Rozdělává se asi po stejných dílech prosetý popel z dříví, moučka

z cihel aneb ze šamotek s dehtem na kaši.

d. Rozdělávají se 3 díly nehaseného vápna a 2 díly žitné mouky s

2 díly pokostu ze lněného oleje. – Také se pokostem rozdělává díl

vápna a 2 díly žitné mouky. -

e. Rozdělává se moučka z cihel a rozetřený klejt se lněným ole

jem po stejných dílech. Pukliny dřeva musí se však dříve olejem natřít.

Lepivo na zakorkované láhve.

Aby se vzduchu přístup do láhví zamezil, smáčejí se zakorkovaná

hrdla jejich do rozteklé smíšeniny z 2 dílů žlutého vosku, 4 dílů kala

14*
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funy. a 4 dílů černé smůly. Když se hrdlo z horkého roztoku vytáhne,

otočí se pak několikráte kolem sebe, aby mazivo všude dobře přilehlo.

– Ve Francouzích přidávají do toho ještě dva díly gumilaku.

Na lepivo jiné rozpouští a míčhá se 15 dílů smůly, 4 díly loje, 3

díly vosku a 5 dílů dobře usušeného červeného okru aneb minium. –

Cerné se dělává z 20 dílů smůly, 5 dílů loje a 4 koptu (sazí).

Maz na rány u stromů.

a. Rozpustí se zdlouha 27 lotů bednářské smůly nad uhlím, nesmí

se však tak rpzpáliti, aby z ní terpentýn, prchal, což se dle zápachu

poznává. Zřídla-li již jako syrob, přileje se 6 lotů líhu do ní, dobře

zamíchá a honem vleje do nádoby, která se dobře (těsně) uzavírati dá.

– Rozpuštěná smůla může se také napřed do nádoby vlíti, pak líhu

přidati a všecko v nádobě náležitě protřásti. Je-li líh slabý, vezme se

ho více aneb méně smůly. Vezme-li se místo smůly kalafuna, musí se

přidat terpentýnu. Smíšenina tato zůstává co syrob tekutá a na vzduchu

rychle schne. Dobře-li udělána, stačí také již i jednoduché natření.

b. Míchají se 3 díly nehaseného vápna a díl roztlučeného uhlí a

smíšenina se rozdělává lněným olejem na řídkou kaši, která se pak

štětcem na rány stromů natírá. – Nádoba se musí dobře uzavírat aneb

čas od času lněného oleje přilívat a rozdělávat.

c. Kolomazí aneb dehtem se také rány na silnějších stromech natí

rají a pak smíšeninou z popele a dehtu pokrývají. – Také se dělá z

dehtu a z moučky z uhlí kaše, kterou se rány natírají a prstí pak

posejpají. - /

d. Na železné pánvi rozpustí se 2 loty guta-perchy s 1 lib. hustého

terpentýnu. Vlhkými prsty se látka tato na tenké listy prohněte a na
rány dává. • -

XL. Tmelování čili kytování

v životě obecném hustou bývá potřebou, aby se stejnorodé aneb

rozdílné hmoty spojovaly, buď aby z více kusů stal se jeden celek pevný,
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buď aby se mezerami a štěrbinami tekutiny z nádob nepropouštěly, buď

aby látkán cizorodým veškerý přístup zamezovaly. Mimo klíh jsou to

látky rozličné a smíšeniny jejich, jichž se za měkka užívá, a které

obyčejně za krátko potom ztuhnou a ztvrdnou. Každá látka aneb smí

šenina, jíž se k tomuto účelu užívá, nazývá se tmel čili kyt, a práce

sama tmelování čili kytování. -

Tmely musí především k hmotám, na které se kladou, lnouti, tak

aby při oddělování jedné od druhé i značný odpor jevily ; protož i po

třebí, aby plochy, s kterými se hmoty s tmelem stýkají, co možná

čisté byly. Pak jest žádoucno, aby hmoty, které se tmelovati mají.

pokud možná, dobře k sobě přilehaly. Má-li se více hmot aneb kusů

v celek spojiti, hodí se k tomu nejlépe tenká vrstva tmele, poněvadž

stejně schne, lne a lépe držívá. Natřené plochy se k sobě přitlačí a

dostatečně stlačené ponechají, až tmel ztuhne. Táhne-li se tmel aneb spíše

tekutina, s níž rozdělán jest, do těles, které se stmeliti mají, natrou aneb

napustí se plochy jejich napřed touto kapalinou. Někdy se klade mezi

plochy jemná tkanina aneb tenký neklížený papír, aby v sobě tmel

držely a vespolnou držebnost prostředkovaly a zvýšovaly. Rozteká-li

se tmel v teple, nahřívá se dříve obé, tmel i hmoty, které se tmelovati

mají. Skládá-li se tmel z více látek, jest třeba, aby se náležitě pro

míchaly a k tomuto účelu veškeré zemité látky dříve dobře rozetřely.

Množství látek, které se na tmel míchají; určuje se obyčejně podlé

váhy počtem dílů, které buď loty, grány aneb jiné zcela dovolné částky

ibry býti mohou. Ku každému zvláštnímu účelu dají se poměry určiti,

Z jakých se potřebné látky míchati mají, aby požadavkům zadost učinily,

z čehož veliké množství předpisů k dělání tmele povstalo. Ze to ostatně

při takových smíšeninách s vytknutými poměry tak přísně míněno není,

ozumí se samo sebou, a proto se i často k podobným účelům rozličné

átky jen tak od oka míchávají. Také nemají látky tyto všude stejné

obroty do sebe a stejných vlastností, tak, že jakési přísně určité a vše

becně platné ustanovení jistých poměrů k zhotovení nejlepšího tmele

éměř ani možné není. Vytknuté cifrou díly jsou tedy jen sblížená v

mnohých však případech potřebná udání, která každému pro zvláštní

átky a zvláštní potřebu doplňovati a poopraviti jest. Ostatně zůstane

měření dílů čili ustanovování množství potřebných látek vahou jediným
rostředkem k docílení jistého výsledku, • • •
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Při fysice a lučbě.

Lučebníci a fysikové neužívají žádného kytu, pokud a kde jim ko

rek, měchýř a kaučuk dostačuje. Nejbližší jest pak lůj a vosk a smí

šeniny jejich, když na př. částky strojů k sobě neprodyšně přitaženy

býti mají. I k těmto se ještě jiných látek přimíchává, jako kalafuna,

šelak, terpentýn a p. čímž se pak rozličným účelům vyhovuje. Při men

ších věcech užívá se zhusta pečetního vosku, který brzo tuhne, a práci

neúhlednou nečiní. Má-li se tak na př. nějaká rourka k násadce při

pevniti, nahřeje se napřed obé a rozhřátým pečetním voskem se to na

tře; násadka-li dřevěná, nakape se na ní pečetního vosku. Vosk se na

obou předmětech opět nahřeje, třeba až teci a hořetí počíná, čímž se té

výhody nabude, že se pak předměty snadno zcelí a že se jim dovolná

podoba a poloha dáti může, poněvadž vosk i ještě po delší čas měkký

ostává. *

Na menší věci a při destilací vody, líhu, octa a p. brává se mě

chýř, který se dříve než se uváže smočí; na hrubé tmelení užívá se

těsta ze lněné mouky aneb z odpadků mandlového oleje, což dobře

tuhne a také kyselinám odolá. Těsto toto ohni sice neodolá, stává se

ale tužší, když se místo vody mlékem, vápenou aneb slabou klíhovou

vodou rozdělá. K podobným účelům rozdělávají se i obyčejné pokru

tiny knihařským škrobem na hustou kaši, do které se pak i něco lně

ného oleje přidává. -

V praktické lučbě se užívá často sádry a vody aneb zednické

hlíny smíchané s chlupy, s pazdeřím aneb jinými přídatky vláknitými,

aneb i se solí glauberovou, což také kyselinám odolá.

Na kyseliny míchává se také 5 dílů páleného vápna a 2 díly glau

berové soli s vodou na kaši; k témuž účeli užívá se i kytu olejového,

který se z bílého bolusu, z křídy aneb rozemleté hrnčířské hlíny dělá;

také se rozpouští jeden díl kaučuku ve dvou dílech horkého lněného

oleje a míchá se s 3 díly bílé hlíny.

Do vysoké teploty míchává se mastná hrnčířská hlína se stejným

množstvím moučky z vypálené hlíny této a do smíšeniny dává se něco

chlupů aneb pazdeří a p. – Na skleněné křivole do horka dělají se

i zvláštní pokryvy. Rozdělává se totiž vodou aneb krví zednická hlína,

písek, telecí chlupy, železné piliny a sůl, a smíšenina tato natírá se

na sklo. – -

. K témuž účelu míchává se díl hrnčířské hlíny a 5 dílů písku s koň
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skou mrvou. Vrstva po vrstvě se na křivoli pokládá, až pokryv nabude

tlouštky 2... 5“ a nechává vždy zvolna usušit. Zvláště dobře hodí se

pokryvy tyto na křivole železné. -

Na skleněné rozdělává se pokostem ze lněného oleje moučka z ci

hel s klejtem na kašičku, štětcem se jí křivole natrou a nátěr se za

čerstva posype pomocí sýta bílým pískem, aby v dostatečném množství

k němu přilnul.

Tmely.

Co do látek nerozeznávají se tmely mnoho od sebe, tím více ale

dle poměrů čili množství, ve kterém se rozličné látky vespolek míchájí,

odkudž pak počet tmelů vůbec veliký jest. Co do látek bývá tu jen

podstatný rozdíl v tom, jak se rozdělávají, zdali vodou, olejem aneb

rozpuštěnými látkami pryskyřičnými, odkudž se pak tmely vodné, ole

jové a pryskyřičné rozeznávají.

A. Olejové.

Schnoucí oleje, jako lněný, mandlový a j. aneb pokosty (firnaizy)

z těchto olejů jsou základními látkami tmelů olejových. Poněvadž po

kosty samy velmi zdlouha schnou, rozdělávají se v nich obyčejně olo

viny čili olověné praeparaty a sice běloba, minium a klejt. Jelikož ale

oloviny tyto drahé jsou, brává se jich zřídka více než '/, toho co po

kost váží, a aby se přece žádoucí tuhosti nabylo, přimíchává se do

tmelů také moučka z vypálené hrnčířské hlíny, z cihel, z křídy, ze

sádry, z vápna, z burelu, ze skla a j. Za touž příčinou brává se také

místo běloby olověné i zinková. Kyt z běloby zinkové tuhne rychleji

a kde není teploty vyšší než 80° R, může se i vodou rozdělávati, musí

se ale rychle spotřebovati, poněvadž brzy ztuhne. Smíšeniny olovin

s olejem čili kyty olejové netuhnou stejně; běloba tuhne zdlouha, mi

nium rychleji, zyláště když mu moučky z látek svrchu uvedených

přimícháno.

Olejový kyt. jest tenkráte dobře připraven, když jest skrz naskrz

vlhký a všude stejný, dá-li se v rukou koulit a podržuje-li tvar, jakého

se mu bylo koulením dostalo. Proto potřebí na sdělání tohoto kytu
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pilné práce, opatrného přidávání oleje, náležitého míchání, dostatečného

hnětení a při kytu hustším i hojného tlučení železným sochorem aneb

kladivem. - * • - - -

Olejové tmely dají se jen ve studených a vlhkých místech a proto

i pod vodou déle držeti, a když časem přece poněkud ztuhnou, dají se

tlučením na př. kladivem zase změkčiti, aniž by se jim oleje přidati

musilo. Přidá-li se jim ale oleje, děje se to snáze a rychleji..

B: Pryskyřičné.

Tmely pryskyřičné odolají dokona vodě, tuhnou rychleji než ole

jové, nemají však zase jiných výhod do sebe jako olejové. Snesou jen

nízkou teplotu, skřehnou snad odkouřením étherických olejů, rády se

trhají a neodolají ani tření ani rázu, zvláště když věčší množství tohoto

tmele nahromaděno. Ano ostaveny slunci a vzduchu zkřehnou tak, že

se při pouhém otřásání již co prášek drobí. Aby hřehkosti pozbyly,

taví a míchají se sterpentýnem, s voskem, lojem aneb což nejlepší bývá,

s pokostem ze lněného oleje, čímž se velmi potřebných smíšenin na

bývá. – Tyto tmely dají se co tuhé látky velmi dlouho držeti. – Nej

obyčejnější tmelová látka jest šelak, který ale ustydnutím skřehne, silně

se sráží a trhá.. Taví a míchá-li se s jinými látkami, potřeba opatr

nosti, aby se celá smíšenina přílišnou teplotou nepokazila. Proto bývá

mnohdy i pečetní vosk lepší. * - -

Pro lepší držebnost nechávají se předměty, které se kyty těmito

spojovati mají, tak nahřáti, až mají teplotu jaké potřebí, aby se kyt
roztekal. - - •

1. Strojnické,

Na vodní páru.

V průměru rozdělávají se dle váhy 4 díly oloviny nějaké s jedním

dílem lněného oleje : aneb pokostu. Nejedná-li se o zvláštní držebnost,

přidává se k tomu ještě něco moučky z vypálené hrnčířské hlíny, z

cihel, z křídy aneb z jiné látky. – Jiný tmel se dělá

... a. z 2. dílů hrnčířské hlíny, 2% dílu běloby olověné a 1 dílu mi

nium. – Hlína musí býti napřed dobře vyschlá, pak se jakož i minium
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a běloba dobře roztluče a rozetře, vše se dohromady smíchá a vařeným

lněným olejem dobře rozdělá; .

b. na prášek se dobře roztluče 6 dílů čisté tuhy, 3 díly křídy a 8

merotce (@djperfpatí) a pilně se rozdělají s 3 díly dobře provařeného
hněného oleje; •

c. rozetrou a smíchají se 2 díly olověné běloby a díl minium a

rozdělají, se pokostem ze lněného oleje na hustou kaši, kterou se pak

pletence aneb drátěné závitky obkládají; -

d. rozetrou se 2 díly klejtu, díl rozpadlého vápna a díl nejjemněj

šího. písku, rozdělají se pak a uhnětou s horkým pokostem ze lně

ného oleje; - - -

e. pokostem ze lněného oleje rozetře a rozdělá se olověná běloba,

burel a bílá hrnčířská hlína po stejných dílech. -

f. K témuž účelu užívá se také tmelového prášku, který se vždy

pohotově . chovati může, a v čas potřeby s pokostem ze lněného oleje

aneb i také jen se lněným olejem samým na hustou,, tuhou kaši rozdělá

a prohněte. Prášek tento skládá se dle váhy z 2 dílů dobře roztluče

ného aneb rozemletého klejtu, jednoho dílu jemného, šlemovaného písku

a jednoho dílu jemné moučky z vápna, které se buď na vzduchu samo

aneb zvlhčením rozpadlo. – Místo olovin brává se na tmel tento i také
jen prášek z křídy. - • * *

Užívá-li se řídkého kytu, natírají se jím pletence z konopě aneb

kousky přistřiženého plátna, které se pak mezi předměty, na př. mezi

roury kladou, když se těsně spojiti mají. Je-li tmel dosti hustý, natírá

se na plochy bezprostředně. Přistrouhané a na hladko přihoblované

plochy musí míti dražky na sobě, aby se v nich kyt ve věčším množ

ství držeti mohl. U parních strojů užívá se obyčejně olověných asi

1–1 '/,“ tlustých věnců, které se napřed olejem natrou, pak asi 2“ z

tlusta všude stejně na obou stranách kytem obloží. Aby nespadával,

otočí se ještě několik vláken konopě okolo věnce. Takový šrouby sta

žený věnec odolá brzy každému napnutí páry. . . :

Jako olejové kyty vůbec, dají se i tyto pod vodou uschovávat, ač

i tam poněkud tvrdnou; rozklepáním však změknou a stávají se opět

potřebnými. - - -

- Rezový tmel na železo.

Smíšeniny, jichž se na takový tmel užívá, okysličují železo, a re

zem se s ním tak spojují, že vrstva tmele tohoto mezi železem co kámen
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ztuhne. Podstatou těchto tmelů jsou železné piliny, k nimž se salmiak

a ještě jiné látky přimíchávají, pak vodou, močí, slabým octem aneb

dosti zředěnou kyselinou sirkovou rozdělávají, aby silně rezovatěly.

Piliny se napřed sítkem prosejou, aby v nich větších drobtů nebylo

než jsou zrnka řepky. Pravé piliny jsou lepší než drtiny od vrtáků a

ze soustruhů, nebývá jich však taková hojnost, jaké na tmel potřebí. –

Salmiak musí roztlučen a rozetřen býti, aby hrubší nebyl než piliny.

Mimo salmiak brává se také sádra, hrnčířská hlína, sůl, popel a j.

Látky tyto se dobře roztlukou aneb rozetrou, za sucha dobře smíchají

a pak močí navlhčí. Místo moči brává se také na 7 dílů vody díl octa

a také rozředěná kyselina sirková. Pilně-li se pak všecko míchá, hněte,

tluče a dle potřeby přivlažuje, rozhřeje se smíšenina tato, schne a trhá

se. Nyní pak na čase, aby se jí mezery temovaly, což se klínky a

kladivem děje, aby se tmel do mezer násilně vehnal. V. mezerách kyt

tento opět zmíkne a zvlhne; povrch jeho se pak na hladko přitře a

nechá asi dva dni schnout. Povrch ztuhne napřed a je-li ztmelení

dobré, ukazují se na něm černavé kapky. Plochy, na které tmel tento

působiti má, musí býti čisté, bez rezu; mastných, podehtovaných aneb

jinak natřených mist se nechytá. Pro další potřebu ukládá se do že

lezných hrnců, kde se dobře stluče a vodou hojně polije, aby pod ní

ukryt byl. Potřeba-li ho, sleje se voda do zvláštní nádoby, vyndá se,

čeho potřebí, a přidá k tomu ještě pilin, aby dosti hustý byl. Voda
slitá dá se pak opět na něj. • • > > •

Míchává se dle váhy 100... 30 . dílů čistých (bez rezu) železných

pilin, */, ... 1 díl. salmiaku a '/, ... 1 díl sirkového květu a pak se smí

šenina s kapalinou rozdělá.

Také se chovává v zásobě smíšenina z 2 dílů moučky salmiakové

a dílu sirkového květu. Když tmele potřebí, smíchá se jeden díl této

smíšeniny s 20 díly železných pilin a rozdělá s vodou na hustou kaši.

Brávají se i 4 díly železných pilin, 2 díly hrnčířské hlíny a díl na

moučku roztlučených třepin a smíšenina se rozdělává na kaši silným

roztokem solným.

Tmely tyto dělávají se i bez sirkového květu, poněvadž prý k dr

žebnosti ani nepřispívá, a brávají se na železné vodní nádržky, železné

paro- a vodo-vody, na parní kotle, železná kamna a j.
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Na železo do horka.

Zelezné přístroje, které do velkého horka aneb do ohně přicházejí,

jako na př. roury, kterými se ohněm vzduch převádí a ohřívá, kterými

se oheň rozdmychuje a p. tmelují se také rezovým kytem. Ostatně se

k tomuto účelu míchává -

a. 15 dílů železných pilin, 5 dílů zednické hlíny a díl kuchynské

soli. Smíšenina se pak navlaží buď močí aneb octem s vodou po stej

ných dílech a mezery a pukliny se tmelem tímto násilně zatemují;

b. rozdělávají se 4 díly železných pilin, díl moučky z vypálené bílé

hlíny a 2 díly z hlíny hrnčířské solnou vodou na hustou kaši;

c. rozdělávají se železné piliny, roztlučené sklo a vypálené vápno

s hovězí krví po stejných dílech. – Mimo to může se bráti i bílek s

krví po stejných dílech a smíšenina taková hodí se dobře i na rozpu

kané železné plotny. Místo krve může se také bráti samý bílek, a prá

šek ze skla může se i docela vynechati ; *

d. míchají se 4 díly na moučku roztlučené zednické suché hlíny s

dílem. boraxu a smíšenina se vodou rozdělá. – Také se rozdělávají

stejné díly prosívaného dřevěného popele a zednické hlíny se solí a s

vodou a kamna se tím temují za studena; -

e. ve lněném dleji rozetře se olověná běloba, a když se tmelovati

má, zamíchá se ještě právě tolik sádry do ní a smíšenina se uhněte ;

podlé okolností přidá se pak i také ještě vody. -

Pukliny a štěrbiny zcelují se na kamnech prosetým burelem, který

se s roztokem vodního skla na hustou kaši rozdělá. Když se pak topí,

ztuhne tento tmel co železo. -

Také se na pukliny a štěrbiny. v kamnech dobře hodí zednická

hlína, vodou a krví zvlhčená a s nehaseným vápnem na těsto rozdělaná,

mažou-li se za tepla. – Na rychlost rozdělává se vodou k tomuto účelu

i popel s kuchyňskou solí po stejných dílech. -

Kamna, hliněná a železná, ve kterých se silný oheň udržovati

má, vymazávají se dobře uvnitř smíšeninou ze zednické hlíny, z písku,

z hrubých železných pilin, soli, krve a kravských chlupů. Potřeba však,

aby vymazání toto dosti zvolna uschlo.

Na železné roury.

Jsou-li konce rour k sobě dobře přibroušeny buď ploché aneb ku

želité, dají se i šrouby tak stáhnouti, že se úplně zavírají. Zvláště do
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bře se to stává, když se mezi ně kotouč z vulkanisovaného kaučuku,

z kůže aneb z lepenky, vloží, což se ovšem všude se stejným prospě

chem neděje, poněvadž se na př. papír do vlhka, kůže do horka ne

hodí. – Jsou-li plochy dobře přibroušeny, uzavírají se také někdy ně

kolika ovitky drátu měděného, který se mezi ně položí a šrouby pak

náležitě stáhne, - - -

K rozličným účelům užívá se i rozličných smíšenin; jmenovitě se

hodí do vody i do tepla ale ne do horka: -

a. smíšenina z olověné běloby, z burelu a bílé hrnčířské hlíny po

stejných dílech, která se pokostem ze lněného oleje na hustou kaši

rozdělá; - - -

b. pokostem se rozdělávají 2 díly minium, 5 dílů klejtu a 4 díly

moučky z bílé hrnčířské hlíny a také: : 2 díly klejtu, díl šlemovaného

písku a díl moučky z vypáleného vápna. . -

U vodovodů nechává se . - -

a. 16 lotů lněného oleje tak dlouho vařit, až se v něm 8 lotů ka

lafuny rozpustí. Roztokem se pak rozdělá 5...6 lib. smíšeniny ze 24

dílů hydraulického vápna, z 8 dílů olověné běloby, z 2 dílů klejtu a

dílu kalafuny; • - -

b. rozdělá se díl moučky z cihel ve dvou dílech rozteklé černé

smůly a roury se tím za tepla spojují. Aby tento tmel ještě tužší byl,

přidává se mu něco síry, ano i takové množství jako smůly;

c. lněným olejem a dehtem aneb kolomazí rozdělá se moučka z ci

hel a z nehaseného vápna, až se smíšenina jako nitě táhne. Nato se

ohřeje a staré provazy aneb pletence z konopěné koudele se v ní smá

čejí a ovinují kolem konců rour, které se byly dříve nahřály. Prostor

mezi pletenci a muflí zatemuje se pak dobře dřevěnými klínky.

Železné roury spojují se nejen svrchu uvedenými tmely, nýbrž také

smůlou a moučkou z cihel. Smůla, se totiž na pánvi roztaví a moučka

z cihel ne příliš jemná ale dosti vysušená se do ní zamíchá. Konopěné

asi na prst tlusté pletence se ve smíšenině této dobře omočí a kolem

roury na konci, který do mufle aneb do pasu přijde, otočí a rychle za

strčí. Pletenec musí tak velký býti, aby mezeru těsně vyplnil. Místo,

které se spojiti má, drží se nad pánví s uhlím, aby se teplé udrželo.

Na okraj se dá do rour ještě jeden takový dobře napitý pletenec a pak

se nechají roury vystydnout. Kyt se pak na okraji ještě mokrou rukou

zatlačí a přirovná. -

U plynovodů spojují se roury olovem. Na konci jedné roury jest
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obruba čili kroužek, kterým v mufli druhé roury spočívá. K tomuto

kroužku vloží se dosti těsně věnec z konopě a prázdný prostor v mufli

vyleje se olovem, které se z venku klínky a kladivem do prázdných

prostorů násilně zažene a plynu průchod uzavře. Konopě slouží jen

k tomu, aby olovo neprotekalo.

*

-

*

Železo do kamene,

Otvory, do kterých se v kameně železo zapouští, dělají se dole

širší než na hoře. – Do kamene zapuštěné železo a kov vůbec zalívá

se olovem a také sirou. Síra se na plechové pánvi nad ohněm roz

pustí, dřevěnou měchačkou míchá, až cele teklá jest, pak se do ní

čistého, zcela suchého písku nasype, ale jen tolik, co by ještě dosti

teklá ostala, a smíšeninou touto vylévají se prázdné prostory kolem kovu.
Tmelování se děje obyčejně - • -

a. smíšeninou ze 7 dílů sádry s jedním dílem železných pilin, která

se vodou rozdělává. – Brávají se také dle objemu dva díly sádry a

jeden železných pilin a smíšenina se rozdělává octem, jindy zase klí

hem. – Poněvadž smíšeniny tyto rychle ztuhnou, musí se brzo spotře

bovati. – Také se *

b. rozdělává vodou díl moučky z hydraulického vápna, 1 '/,–2 díly

moučky z cihel aneb ze šamotek a '/, dílu železných pilin ; aneb

c. díl moučky z nehaseného vápna, 2 díly trasu aneb puzolánky a

'/, dílu železných pilin. -

Do horka brávají se.4 díly železných pilin, 2 díly moučky z mastné

hlíny a díl ze šamotek a smíšenina se zvlhčí solnou vodou. Mnoho soli

učinilo by v ohni ze smíšeniny této teklé sklo. - -

Na bílý kámen, který by se. rezem znečistil, rozdělává se sádra s

jedním dílem vody a třemi, díly bílků, což jen zvolna tuhne.

2. zednické

Hasené vápno dává maltu, která cihly i kámen váže, ne však jiná

tělesa v též míře, ano ani ne cihly a kámen dosti pevně. Smíchá-li se

ale s tvarohem, se sýrem, s vodou z krve, š* aneb s klíhem,

stává se z něho bytelný tmel. Na takový rozdělávají se dle váhy 4

díly tvarohu v bílku aneb v hovězí krvi a pak se přidává díl moučky z

nehaseného vápna a všecko se dobře prohněte.
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Míchá-li se jen tvaroh s vápnem, povstane z toho tmel, který se

ve vodě nerozpouští, který se ale trhává. Za touto příčinou přidává se

do něho i moučka z křemene, a míchává se 8 dílů tvarohu, 4 díly

moučky z vypáleného vápna a 3 díly moučky z křemene. – Na hrubší

věci brává se 6 dílů moučky z křemene aneb šlemovaného písku.

Tvaroh se k tomuto účelu vymývá a tak silně suší, že se v mlýnku

na kávu rozemlíti dá. Pak se může 9 dílů suchého tvarohu s jedním

dílem moučky z vápna dobře rozetřít a v nádobě dobře uzavřené uscho

vat. Dá-li se i něco kafru do této smíšeniny, nepokazí se. Když tmele

pak potřebí, rozdělá se vodou. Tmel tento prý jest ještě lepší, přidá-li

se do něho něco moučky ze skla. -

Má-li se sýru místo čerstvého tvarohu užíti, musí se napřed v horké

vodě odmočit, a s ní rozmíchat, až vypadá jako terpentýn. Pak se,

možná-li, v teplém moždíři rozdělá s vápnem na kašičku. – Tmel tento

ztuhne za 12 ... 18 hodin; nesmí se ho tedy více dělati, než právě po

třeba káže. S prospěchem se ho užívá k zamazávání spár a štěrbin ve

zdích, ať si pak ve vodě aneb na suchu, v teple aneb v studenu stojí.

Také zdi a stěny se pokrývají tenkou vrstvou tohoto tmele a někdy se

ho užívá místo klíhu, poněvadž vlhku lépe odolá. Dobře se také hodí

k spojování skla s porculánem. -

Aby se tmel tento i do úzkých mezer dostal, rozpouští se sýr v

roztoku drasla ($otafdje) a pak se nechává tolik vody odkouřit, co po

třebí ; aneb se do něho přimíchá prášek z drasla.

Sádry se také užívá místo tmele, nemá však dosti spojitosti. Spo

jitosť sádry značně se zvýšuje, rozdělá-li se roztokem kamence aneb

ještě lépe, dají-li se kusy vypálené sádry do roztoku kamence, pálí-li

se sádra poznovu, roztluče a rozdělá pak tímž roztokem. Sádra takto

připravená tuhne ovšem zdlouha, ale ztvrdne pak co kámen. – I klí

hová voda zvýšuje držebnost sádry; to činí i vodou (trojnásobným

množstvím jejím dle váhy) zředěný bílek, zvláště když tmel do tepla

přijde. Za touž příčinou rozdělává se i mlékem a řídkým škrobem.

• Do vlhka aneb do vody.

Tmel do zdi, která jest stále ve vodě aneb střídavě ve vodě a na

suchu, dělá se z nehaseného vápna, z moučky z cihel, ze skla, z okují.

z klejtu, a j. a smíšenina se rozdělává lněným olejem. v rozličných
poměrech.
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- Míchává se dle váhy

a. 5'/, dílu moučky z nehaseného vápna, 2'/, moučky z cihel, '/,

moučky ze skla a smíšenina se rozdělává lněným olejem;

b. rozdělává se 21 dílů moučky z nehaseného vápna, 9 dílů moučky

z cihel a 5 dílů moučky ze skla se 6 díly lněného oleje na kaši. Smí

šenina hněte se pak asi den a do ní se přidávají ještě asi 2 díly lně

ného oleje; -

c. rozdělá se díl moučky z vápna, 3 díly moučky z cihel, díl

moučky ze skla, 3 díly okují a něco moučky z hrnčířských třepů lně

ným olejem na hustou kaši; -

d. míchá se 10 dílů moučky z vápna, 5 dílů moučky z cihel. díl

okují a '/, dílu burelu (80;angan) a rozdělá se to pokostem ze lněného

oleje na hustou kaši ;

e. míchá se díl moučky z vápna, 5%, moučky z cihel aneb ze ša

motek, 6 dílů klejtu, 1 okují a smíšenina se rozdělává 1 '/, dílem do- '

brého pokostu ze lněného oleje;

f. do 13 dílů moučky z cihel aneb ze šamotek dává se díl roze

třeného klejtu a smíšenina se rozdělává lněným olejem. – Tento tmel

hodí se i na porculán a kameninu; -

g. rozdělají se 3 díly moučky z hrnčířské hlíny, 2 díly prosetého

popele, díl jemného písku a 3 díly dehtu aneb lněného oleje na kaši ;

h. uvaří se 4 díly dehtu a zpovolna zamíchá do něho 9 dílů moučky

z cihel až se zasytí. -

Dodati sluší, že tu vápno vypálené, nehašené. míněno jest a že

jakož i moučka z cihel dokona suché, ostatní přídatky však dobře roze

třeny býti musí. Lněný olej se k tomuto účelu napřed svařuje a brává

se ho hned při tření látek tolik co potřebí, aby se prach nedělal. Při

míchání se oleje přidává, smíšenina se hněte a tluče, až se z ní horká

kaše udělá, k čemuž se asi % žádoucího množství oleje spotřebuje.

Poslední čásť oleje přidá se teprv, když se bylo všecko smíchalo a sbalilo.

Smíšenina se pak z moždíře vyndá, položí na železnou plotnu, hněte

a tluče tam železnou asi 20 lib. těžkou palicí po několik hodin, 7 i 8.

– Spáry a štěrbiny musí být co možná suché; nejsou-li, sušívají se

žhavým uhlím a dříve, než se do nich tmel klade, natírají se olejem.

Ukážou-li se po několika dnech pukliny, musí se olejem natřít, ucpat

a utlačit. – Po osmi dnech ztuhne kyt tento co kámen. Aby se i na

delší čas udržel, ukládá se ve vlhkém papíru na vlhké místo, aby se

na něm kůra nedělala. -
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Do horka dělává se malta z čisté hrnčířské hlíny, do které se něco

koňské mrvy a sazí z kamen přimíchává, Vodou se malta dobře sdělá

a do ní přidá nanejvýš jeden díl čistého křemenového písku.

Na spáry mezi zdí a dřevem. -

Dříve než se dřevo natírá, ucpávají se spáry mezi ním a zdí smí

šeninou z vápna, z moučky z cihel, z prachu z kameného uhlí, z drob

ného písku a z okují, která se vodou z krve na kaši rozdělá. – Také

smíšeninou krve, haseného vápna, moučky z cihel, z roztlučeného po

pele z kameného uhlí, okují aneb písku zcelují se mezery mezi kame

nem a dřevem dříve, než se stěny natírají aneb barví.

• *

3. Kamenické. . . . - z

Kámen se musí vždy dobře usušit, což se obyčejně žhavým uhlím

stává, a na místech, kde se zcelovati má, musí se olejem aneb pokostem

třebas i horkým dobře napustit. - , ' ' '

K zacelení kamene a spár jeho míchává se

a. díl moučky z cihel aneb ze šamotek s 2 díly dobře rozetřeného

klejtu aneb minium a smíšenina se rozdělává pokostem ze lněného oleje;

b. rozdělává se 8... 10 dílů moučky z cihel a díl klejtu lně

ným olejem ; . . . •

c. rozdělá a prohněte se 8 dílů rozetřeného klejtu, .3 díly moučky

z cihel a díl jemného písku aneb moučky ze skla lněným olejem na
hustou kaši; • - • -

d. řozdělá se 10 dílů jemného písku a 4 ... 5 dílů roztlučené křídy

pokostem ze lněného oleje; · · · - -

e. smíchá se 30 dílů jemného písku, 10 dílů šlemované křídy, 2%

olověné běloby a 1 minium; smíšenina se svlaží roztokem olověného

cukru a rozdělá třemi díly lněného oleje aneb pokostu;

f. smíchá se 35 dílů jemného písku, 62 díly, vápené, moučky a 3

díly klejtu, a smíšenina se rozdělá 7...10 díly pokostu ze lněného oleje;

g. rozdělá se lněným olejem 20 dílů říčného písku, 2 díly klejtu

a díl nehaseného vápna. . Vezme-li se místo písku porculánová hlína,

slouží to stěnám dobře za puc, aby nepromokaly; -

h. rozdělá se 10 dílů moučky z nehaseného vypáleného vápna, 5
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dílů moučky z cihel a '/, dílu moučky ze skla se 4 díly lněného oleje,

a náležitě se to prohněte; - -

i. rozdělá se 20 dílů moučky z vápna, 10 dílů moučky z cihel, díl

moučky ze skla a 2 okují s 8 díly lněného oleje;

k. možná-li v železném moždíři míchá a tluče se 16 dílů nehase

ného vápna a 6 dílů moučky z cihel s dílem lněného oleje; asi po 15

minutách přidá se ještě 12 dílů moučky ze skla a díl oleje, pilně se

tluče a pak přidá 28 dílů dobře roztlučených okují a 14 dílů železných

pilin a opět tluče, až smíšenina trochu ztuhne; smíšenina se pak vyndá

a po delší čas ještě železnou palicí tluče, při čemž se do ní i něco te

lecích chlupů zamíchati může. .

Na pískovec rozdělává se také bolus a roztlučené sklo s rybím tu

kem a pokostem. -

Tyto tmely slouží mimo jiné k zcelování odpadlých částí při tesa

ném kameně, k zcelování kamených ploten u kašen a vodních nádržek.

k zcelování schodů a tarasů, které na dešti leží a p., jen že se k úče

lům těmto více klejtu brává. – Užívá se jich i na otisky sošek, kar

nysů, kapitálků a j. ozdob; také se může do nich rozličných barev při

míchali, když jinak na kyt nepůsobí. -

K témuž účelu užívá se i látek pryskyřičných a sice:

a. nechává se 1 libra vosku a 1 libra kalafuny v hrnci rozteci a

roztok se smíchá se 4 loty okují a 4 loty moučky z cihel; současně se

nechá v jiném hrnci 8 lotů síry rozteci a pak se s ostatním v jedno

sleje. Smíšenina nechá se ještě asi '/, hodiny na mírném ohni a pak

se vleje do nádoby se studenou vodou, kde se rukama dobře prohněte ;

b. na kotlíku se rozpustí 3 libry smůly, a když dosti horká jest,

zamíchá se do ní 1 lib. terpentýnu a tolik moučky z pískovce, až smí

šenina dosti zhoustne ; tmel tento se do mezer vlévá;

c. míchá a slévá se 8 dílů smůly, díl vosku a '/, ano i více

dílů sádry;

d. rozdělá se 8 dílů kalafuny, díl vosku a díl hustého terpentýnu s

moučkou ze sádry aneb z cihel ;

e. míchá a slévá se díl síry, 2 díly smůly a díl moučky z dotyč

ného kamene;

f. vosk, smůla, síra a moučka z kamene míchá se po stejných

dílech a slévá na ohni.
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Na kamenné roury.

Roztlukou a rozetrou se 4 díly nehaseného vápna, 20 dílů okují,

13 dílů hrnčířských třepů a 13 dílů moučky z cihel; všecko se dobře

promíchá a po, 1 ... 1% hodiny prohněte při pozvolném přidávání po

kostů ze Iněného oleje, až se z toho vazké těsto udělá. Roury se na

před nahřejõu pak dvakrát horkým pokostem, ze lněného oleje natrou,

a sice tak, aby se dříve nenatíralo, pokud byl první nátěr dokona ne

uschnul. Brzy po druhém nátěru kytuje se za studena; vše se ucpe a

dobře utlačí. Tmel tento ztvrdne sice teprv po 6 ... 8 týhodnech, roury

se však mohou hned zasypati. . . - * * * -

Do vlhkého aneb suchého tepla brávají se stejné díly, nehaseného

vypáleného vápna, romanského cementu, hrnčířské a zednické hlíny.

Látky tyto se dobře usuší, rozmelou neb roztlukou, prosejou, smíchají

a s pokostem ze lněného oleje prohnětou. Břává se i více cementu,

aby tmel vlhku snáze odolal., .. · · · * -

Sochaři přidělávají uražené kusy smíšeninou ze 6 dílů mastyxu,

dílu olověné běloby a 4 dílů vosku, což nad ohněm dobře rozdělají. –

K témuž účelu míchají také písek z kamene, jaký se zceliti má, s ne

haseným vápnem a s „bílkem. -

Bílek a šlemôvaná křída dává také dobrý tmel, který se však do

vlhka nehodí. . . . .
* * * * * * * * -

· ·4, sklenářské,

*

a. K pokostu ze lněného oleje se tak dlouho přidává, mísí a hněte

rozžmolená křída nebo na prach utlučená suchá hlína, až potřebné tu

hosti nabude. Vezme-li se místo pokostu jen lněný olej, schne tmel

zdlouha a ztuhne teprv po více měsících, bývá ale pak velmi pevný;

b. rozdělává se olověná běloba a křída po stejných dílech s poko

stem ze lněného oleje;

c. rozdělají se 2 díly na prach roztlučené křídy, 2 díly bílého bo

lusu a díl olověné běloby s pokostem ze lněného oleje na hustou kaši.

Pařížský : Nechá se 7 letů lněného oleje se 4 loty rozetřené ambry

dobře povařiti, a do roztoku ještě horkého hodí se '/slotu žlutého vosku.

Pokud smíšenina tato ještě teplá jest, uhněte se s ní 5 % lotu moučky

z křídy a ft lotů olověné běloby. . . : -

Nechá-li se obyčejný kyt sklenářský v měchýřích aneb i v jiných

látkách olejem napuštěných, udrží se dlouhý čas měkký. Je-li v něm
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málo křídy, udělá se na povrchu jeho vrstva pokostu, a udržuje kyt

tento uvnitř dlouho čerstvý. Ztuhnul-li časem, možno jej jako jiné kyty

olejové dostatečným tlučením kladivem přiměřeně změkčiti, aniž by se

mu pokostu přidati musilo.

Na tabule do skelníků.

Na teplé plotně aneb lépe v teplém moždíři rozmíchá se a rozdělá

s dobrým pokostem ze lněného oleje moučka z křídy a klejtu na

měkkou kaši, kterou se falce oken a okraje skleněných tabul natrou a

rychle do sebe zatlačí. Po několika hodinách tmel uschne a nejen vodě

ale i vzduchu přístup uzavírá.

* 5. Obecné.

Na kov, kdmen, sklo a porculán.

a. Nechají se 4 díly smůly roztéci s dílem vosku a do roztoku za

míchá se díl moučky z cihel; - - - -

b. v studené vodě odmočený klíh se zahřeje a přidává do něho

tolik právě uhaseného vápna, až dostatečně zhoustne. Předměty se dříve

nahřívají. – Působnost tohoto tmele se zvýší, přidá-li se do něho něco

sirkového květu. . . »* -

Na kámen, sklo a porculán.

Dobře se k tomu hodí silné ale dosti teklé vodní sklo; k témuž

účelu nabývá i smíšenina jemného šmirglu a burelu s vodním sklem

dostatečné tuhosti; má však tu vadu do sebe, že se po delší době ve

vodě roztéká. -

Smíšenina z burelu a vodního skla sesklovatí na železe v tenké

vrstvě při vysoké teplotě.

- Na kov a sklo. -

Rozpustí se 16 dílů kalafuny a díl vosku. a do roztoku se zamíchá

16 dílů jemné, silně vysušené moučky z křídy.

#

Mosaz na sklo.

a. Rozpustí se 4 díly smůly s dílem vosku a rozdělá do toho díl

moučky z cihel. – Méně drží smíšenina 8 dílů vosku s dílem benátského .

- 15*
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terpentýnu, z čehož se hůlčičky dělají a pomocí teplého železa na me

zery přikládají; -

/ b. rozpustí se 5 dílů smůly, díl vosku a do toho se zamíchá díl

okru a něco sádry.

Kovová písmena na sklo.

* Smíchá se 15 dílů pokostu kopálového, 5 dílů lněného oleje, 3

díly terpentýnu tuhého, 2 díly terpentýnového oleje a 5 dílů rozděla

ného klíhu. Smíšenina nechá se roztéci ve vodní lázni a pak se do ní

přidá ještě 10 dílů haseného vápna.

Ocel na sklo a také sklo na sklo.

Vezme se jen tolik líhu, co potřebí, aby se tam 5 ... 6 co hrách

velkých kousků mastyxu, které se do něho dají, rozpustilo. Mimo to

rozpustí se vyzina v líhu aneb v rumu a v roztoku tom dobře se roze

trou asi 3 malé kousky gumi-albanum aneb ammoniacum a smíšenina

smíchá se konečně s roztokem hořejším.

Na sklo a porculán.

a. Vápno se uhasí a hned s bílkem aneb s klíhovou vodou rozdělá.

Místo bílku může se také vzíti voda z krve, která se z těchže látek

skládá. – Tmel tento ztuhne za 12 ... 24 hodin;

b. olověná běloba, minium aneb klejt se dobře rozetře a pokostem

ze lněného oleje rozdělá; plochy se napřed ohřejou. – Tento tmel

ovšem potřebuje více týdnů, než chytne, pak ale i vařící vodě odolá.

Nemá-li být ve tmelu, olovo, rozdělává se moučka z křídy s poko

stem z damaru aneb kopálu.

Na sklo a drahé kameny.

a. Mastyx aneb sandarak rozetře se s vodou na jemný prášek a

štětcem se natře na plochy, které se spojiti mají. Natřené plochy se

dají na uhlí, a když se kyt roztekl, přitlačí se k sobě. – Florentýnským

lakem, dračí krví aneb měděnkou mohou se tyto tmely sbarviti;

b. mastyx se opatrně roztaví, přidá něco hustého terpentýnu do

něho, plochy se nahřejou a tmel na horké položí. – Rozpustí-li se

mastyx, gumový lak aneb rozteklý jantar v sírouhlíku, hodí se lépe k
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tmelování než roztoky v líhu aneb v terpentýnovém oleji, poněvadž

tyto mnoho pryskyřic nerozpouštějí a je příliš křehké činí. -

Na sklo. .

Nechává se roztéci 5 dílů šelaku a díl benátského terpentýnu a při

míchává do toho něco sádry.

Na porculán.

a. V mnohých případech dostačuje bílek se silnou klíhovou vodou.

– Jinak se míchává k tomuto účelu díl mastyxu, 3 díly síry, 2 díly

smůly, '/, dílu šelaku, díl gumy a 3 moučky z cihel;

b. smíchá se díl moučky z nejlepší arábské gumy se 4 díly dobře

vypálené nejčistší sádry (alabastru). Pak se to rozdělá vodou, a ztenka

na plochy natře. Když potřebí, přimíchá se něco kovové barvy, aby

tmel s předmětem souhlasil.

Na drahé kameny.

a. Na drahé kameny užívají klenotníci obyčejně jen mastyxu. –

Tmel téměř bez barvy dá také smíšenina z bílého vosku, z čisté kala

funy a balšánu kanadského. Dobře také slouží šelak rozpuštěný v líhu

aneb v roztoku boraxovém.

b. Dva kvintlíky vyziny nechají se ve vodě zmíknout, pak se pole

jou líhem, a roztékání vyziny se mírným teplem urychlí. Do toho se

zamíchá kvintlík mastyxu rozteklého ve 2... 3 kvintlíkách silného líhu.

Do smíšeniny dá se pak ještě kvintlík dobře rozetřeného gumi-ammo

niacum a nechá se to s nádobou v horké vodě dle potřeby zhoustnout.

– Tmel tento uschovává se v láhvičkách, které, když ho potřebí, do

horké vody se staví, aby se roztekl. Předmět se také přiměřeně nahřívá.

c. Dva díly vyziny močí se den v 16 dílech vody, pak se svaří až

na 8 dílů ; do odvaru zamíchá se 8 dílů líhu a smíšenina se plátnem

procedí. Pokud ještě teplá, dá se do ní jeden díl mastyxu, rozpuště

ného v 9 dílech líhu, a pak se do toho po částích zamíchá / dílu

moučky z gumi-ammoniacum, a mícháním se napomáhá, aby se vše

dobře rozteklo. – Na pórovaté předměty se tmel tento nehodí. Při práci

se obé nahřívá.
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Na kameninu,

Dle objemu rozetře se stejně množství olověné běloby a křídy čili

sádry na jemný prášek a rozdělá vařeným lněným olejem.

Nepřijde-li na velkou pevnost, dostačí v mnohých případech i vy

pálená sádra. Udělá se z ní kaše tak řídká, aby všude zatékala. Aby

se při sesychání netrhala, přidává se do ní něco popele z rašeliny, aneb

moučky z křemene a j. Aby více ztuhla, rozdělává se roztokem ka

mence aneb siranu draselnatého. – Má-li sádra i vyšším teplotám oddo

lati, rozdělá se bílkem.

Na hliněné nádobí.

Na 12 dílů jemné moučky z cihel aneb ze šamotek vezme se díl

klejtu a rozdělá se pokostem ze lněného oleje.

Kovové desky na dřevo.

Míchá se 6 dílů smůly, díl okru, %, dílu sádry a % lněného oleje,

Smůla s olejem se rozpustí a okr a sádra do toho zamíchá.

Na stroje elektrické a galvanické.

Rozpustí se 5 dílů smůly a díl vosku a zamíchá do toho '/, dílu

sádry a díl červeného ještě teplého okru, který se na teplém místě

dobře byl usušil. Smíšenina se dá na teplé místo a míchá až se zapění,

čímž tmel dohotoven. - -

Také se brává 6 dílů smůly, díl červeného okru, '/, sádry a '/,

lněného oleje. – Místo okru a sádry brává se také červená hlinka.

* * * Některé tmely příručné

. Smůla a guta percha rozpustí a promíchá se po stejných dílech na

železném kotli a nechá ztuhnout. – Když tmele toho třeba, nahřeje a

rozpustí se opět. -

Rytci míchají a rozpouštějí smůlu a moučku z cihel po stej

ných dílech. -
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Soustružníci rozpouštějí 2 loty vosku, lot terpentýnu, lot smůly a

míchají do toho moučku z cihel. – Casto se však i sprostým pečetním

voskem, kovové předměty k dřevěnému futru přidělávají; vosk se nechá
nakapat. • * -

Cinaři míchají v horku díl, terpentýnu a dva díly moučky z cihel.

Mědaři hasí vápno a míchají je hned s hovězí krví a smíšeninu také

hned spotřebují. - - . *

Na měď a pískovec roztírají a míchají 7 dílů běloby, 6 dílů klejtu,

6 bolusu a 4 díly roztlučeného skla a smíšeninu rozdělávají se 4 díly

pokostu ze lněného oleje. -

XLI. Pok0st a lak. ..

Pokost se nazývá olejová aneb pryskyřičná tekutina, která ve

vzduchu v tenkých vrstvách na povrchu suchých těles schne a na nich

činí povrch tvrdý, lesknavý a průhledný, který se ve vodě nerozpouští.

Nepřidá-li se v mluvě k slovu pokost (firnaiz) i hned látka, ze které se

skládá, vyrozumívá se v životě obecném pokost ze lněného oleje t. j.

tak připravovaný lněný olej, aby buď sám o sobě aneb s látkami pry

skyřičnými dával povrch lesknavý, aneb smíchán-li a rozetřen s bar

vami, aby sloužil k nátěrům barevným. - -

Lněný olej, který se téměř výhradně na pokosty brává, má do sebe

tu vlastnost, že na vzduchu tuhne, a při tom průhledným ostává. –

Zdlouhavé schnutí oleje se urychlí, když se po delší čas na vzduchu

povaří a zvláště když se mu nějaké okysličující látky jako klejtu aneb

kysličníku zinečnatého přimíchá. – Mimo olej lněný stává i ještě jiných

mastných olejů, jako ořechový, makový, semencový a p., které také

schnou, ano některé z nich jsou i samy od sebe bělejší, žádný však

nemá do sebe takých a tolik vlastností, aby se z něho dělal pokost,

který tak rychle a dobře schne, který tak tuhý a trvanlivý jest, jako

onen ze lněného oleje. Makový olej brává se místo lněného jen proto,

že bělejší jest; ostatně se nyní již i lněný olej přiměřeně bílí. Dějeť se

to obyčejně jen v letě pomocí čisté vody v nádobách olověných aneb

lépe skleněných ouzkých a podlouhlých, olovem vázaných. Do polo

naleje se oleje a do polo vody, dá na to skleněná pokryvka a ostaví

paprskům slunečním. Někdy se tím dřevěnou měchačkou pomíchá, a

když olej vybílen, nechá se ustát; pak se krokvicí do skleněných láhví
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stáhne. V láhvích těchto postaví se opět pokud možná na sluneční

světlo. Bílení takové trvá 8 ... 12 týdnů. – Lněný olej bílí se také

klejtem, bělobou, menigem a p., čímž se zároveň již v pokost mění.

který rychleji schne než když se olej vodou vybílí.

Olej, ze kterého se pokost dělati má, nesmí být zčistěn kyselinou

sirkovou, nýbrž nechává se jen ustát . Cím nižší teplota při vytápění

oleje, tím čistší pokost. K oleji se přimíchává do varu klejt, běloba

olověná aneb zinková, kysličník zinečnatý, burel, kyselina dusičná a j.,

aby lépe schnul, Věčší příměsek látek, schnoucích škodí průhlednosti

pokostu a tento se pak nehodí na pěkné lakování. V pokostu, do kte

rého se kysličník zinečnatý dává, nesmí být žádný klejt. Pokost ky

sličníkem zinečnatým připravovaný jest jasnější než připravovaný klejtem.

Burelu se brává díl na 10 dílů oleje, a klejtu aneb kysličníku zi

nečnatého díl na 16 dílů oleje. – Na 2 '/, mázu oleje brává se asi lot

bílé skalice; olej se s ní ohřeje až na 110° R a udržuje asi '/, hodiny

při této teplotě. Po 24 hodinách sleje se čistá část a nechá ještě ně

kolik týdnů ležet než se jí užije. -

Na obyčejné barvy základní naleje se oleje asi do polovice dobře

vypáleného hrnce s plechovou puklicí, a nechá v něm tak dlouho po

vařit, až chlebová kůra, která se tam dala, zuhelnatí. Do každého

mázu oleje brávají se však 2 ... 3 loty dobře rozetřeného klejtu a '',

lotu bílé skalice. -

Pokost obyčejný povstává ze lněného oleje, který se v měděném

kotli nad ohněm dosti rozhřeje, pak od ohně odstaví a do každého

centu 2...4 kvintlíky silné kyseliny dusičné zamíchá. Pokost se nechá

ustáním zčistit, pak se sleje do láhví a postaví v nich na slunce, čímž

ještě sbělí. -

Pokost lakový aneb i jen krátce lak nazývá se roztok pryskyřic v

přiměřených tekutinách, jako v obecném pokostu, ve lněném, makovém,

ořechovém aneb v jiném mastném oleji, v líhu, v olejích étherických

jako v rozmarýnovém, v čistém terpentýnovém a j. Podlé toho roze

znávají se pak laky mastné čili olejové a laky líhové.

*

A. Pokost kopálový.

Jest to roztok rozpuštěného kopálu s pokostem a terpentýnovým ole

jem. On jest nejobyčejnější, celkem ale také nejbytelnější a vůbec nej
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bytelné jako jantarové, jsou za to jasnější a lesklejší.

Při rozpouštění kopálu musí se teplo hlavně jen dna nádoby do

týkati, poněvadž by jinak na stěnách zuhelnatil a po nich přetekal, ano

i zčernal. On se nesmí při tom pěnit a bílé štiplavé a zákyslé páry

vypouštět. Nečekáváť se mnohdy také až se všecken v kotli dokonale

rozpustí; často dostačuje již, když se jen tak rozteče, že se míchati dá,

ač jen tenkráte dobře rozpuštěn, když jest cele tekutý a bez chuchvalců.

Proto také není rádno více kopálu najednou rozpouštěti než asi jednu

libru, poněvadž při věčším množství, kde mnohem více horka potřebí.

část kopálu vždy zuhelnatí a zčerná.

Pokost, který se do kopálu míchá, musí napřed dobře ohřat býti,

aby se jím kopál příliš neochladil a nechuchvalcovatěl; on se musí

velmi opatrně a zvolna přidávati a při tom železným roubíkem stále

míchati. Smíšenina tato se pak asi 2... 3 hodiny povaří, až tak zhoust

ne, že se mezi prsty na nitky táhne. Když byla poněkud ochladla,

přilévá se velmi opatrně horkého terpentýnového oleje do ní, a při

tom se stále míchá. Nádoba se pak od ohně odstaví a dobrou poklič

kou opatří, kdyby se snad smíšenina vzňala, aby se v nádobě zakrýti

dala, a oheň tak udusil. Nemá-li se smíšenina rozpuštěného kopálu

s pokostem vařit, sleje se brzy, již několik minut po pokostu také olej

terpentýnový do ní. Hotový pokost kopálový se plátnem procedí a v

láhvích uschová. Má-li se hned spotřebovat, musí se dělat hustší. Na

laky světlé musí se bráti nádoba hliněná aneb měděná;" na tmavé do

stačí i železná. Dobře se k tomu hodí nádoba, která jest dvakráte tak

vysoká jako široká. -

Cím se kopál lépe rozpustí tím věčší bývá z něho výtěžek a po

kost tím bytelnější. Cím stejněji a vůbec pravidelněji se kopál svaří, tím

jest teklejší a k práci spůsobilejší pokost z něho. Rozpustí-li se náhle,

potřebí k rozředění více terpentýnového oleje a pokost schne zdlouha,

dobře se nenatírá a není dosti bytelný. Cím více hněného oleje v po

kostu kopálovém, tím méně jest křehký, tím méně puká, jest tím pruž

nější, ovšem pak i méně tvrdý a lesklý. Cím více kopálu v pokostu,

tím tlustěji nechá se natírati, tím rychleji schne a tím více také tvrdne.

Někdy se pokost ten nesvařuje, zvláště má-li rychleji schnout. Ter

pentýnový olej čím starší tím jest lepší na dělání pokostu. Jako všecky

mastné pokosty stává se i kopálový tím lepší čím jest starší a schn

lépe, zvláště je-li dobře uvařen a ne ve studenu. -
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Kopál se míchá s pokostem a s terpentýnovým olejem v rozličných

poměrech; brávají se - -

a. na 3 díly kopálu 3 díly terpentýnového oleje a 2 pokostu ze

lněného aneb makového oleje; - -

b. na díl kopálu 2'/, dílu pokostu a '/, terpentýnového oleje;

c. na díl kopálu, 2 díly pokostu a 3 terpentýnového oleje;

d. na 6 dílů kopálu 5 dílů nějakého schnoucího a 10 dílů terpen

týnového oleje. - - -

Aby byl dosti trvanlivý, brává se . - - -

a. na 3 lib. kopálu 1 '/, lib. pokostu a 9 lib. terpentýnového oleje.

Rozpuštěný kopál se s pokostem asi 2 ... 3 hodiny povaří, než se do

něho terpentýnový olej přileje. Má-li být tažnější, na př. na kůže, dá

se více pokostu do něho a déle se povaří; - -

b. na '/, lib. kopálu brávají se 3 ... 4 loty pokostu a 1°/, lib. ter

pentýnového oleje, . Smíšenina kopálu s pokostem se nesvařuje;

c. na kočáry brávají se 4 díly kopálu afrického, 4 díly pokostu a

5 dílů terpentýnového oleje. Kopál s pokostem se nesvařuje. – Také se

d. brává lot dobře na moučku roztlučeného kopálu, který několik

týdnů na dosti teplém místě rozestřen byl, a smíchá se s lotem moučky

ze skla. Smíšenina se v skleněné nádobě polije 6 loty terpentýnového

oleje, zahřívá a míchá ve vodní lázni tak dlouho, až se kopál rozpustí.

Pak se přidá ještě lot vařícího pokostu do toho, zamíchá dobře a plát

nem procedí. Pokost tento hodí se i na malby olejové.

e. Na 3. lib. kopálu brává se 1 '/, lib. pokostu a 9 lib. terpentýno

vého oleje, a smíšenina kopálu s pokostem se nesvařuje. Pokost tento

dobře schne. -

Složené pokosty kopálové.

a. Asi 3 loty nejlepšího kopálu a lot čistého jantaru, každý pro

sebe zvlášť se na ohni rozpustí, obé smíchá, smíšenina pokostem roz

dělá a pak se do ní přidá ještě asi 5 lotů terpentýnového oleje;

b. na ohni se rozpustí 2 loty kopálu, 2 loty jantaru a 4. loty ter

pentýnu; do smíšeniny této přidají se pak 3 loty horkého pokostu a

konečně lot terpentýnového oleje a pokud smíšenina ještě teplá jest,

procedí se a ostaví v láhvích slunci.

Tímž způsobem dělá se také kopálový pokost z 10 lotů afrického ko

pálu, 2 lotů elemi, jednoho lotu benátského terpentýnu, 8 lotů pokostu

a 12 terpentýnového oleje. . . . . . . . -
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Podobně se míchá 12 lotů kopálu, lot sandaraku, 8 lotů pokostu a

12 lotů terpentýnového oleje. – Také se připravuje kopálový pokost ze

4 lotů afrického kopálu, lotu mastyxu, 2 lotů benátského terpentýnu, 2

lotů svařeného lněného a 7 lotů terpentýnového oleje. -

*

B. Laky olejové.

Olejové laky jsou vlastně pokosty lakové, tedy roztoky pryskyřic

v pokostu obecném, které se olejem terpentýnovým obyčejně rozřeďují.

Když uschnou, jsou tuhé a bytelné, jednak že se z tuhých pryskyřic

skládají, jednak že i olejový pokost sám, když uschne, ztuhne.

Pryskyřice, kterých se k lakování užívá, jsou : kopál, jantar, asfalt,

damar a p. Nejobyčejnější bývá lak kopálový a jantarový, které se v olov

natém aneb v čistém lněném oleji rozpouštějí a olejem terpentýnovým

pak rozřeďují.

Jantar a kopál rozpouští se v kotli, který jen svou nejdolejší částí

nad uhlím stojí. Do kotle s rozpuštěným jantarem aneb kopálem naleje

se žádoucí množství vařícího pokostu ze lněného oleje, a smíšenina se

nechá ještě asi 10 minut povařit. Kotlík se pak od ohně odstaví, a

když se byla smíšenina asi na 40° ochladila, přileje se do ní přiměřené

množství terpentýnového oleje. Na díl kopálu aneb jantaru brávají se

2 ... 3 díly pokostu a 2 '/, ... 3 díly terpentýnového oleje.

Pro obyčejné potřeby dělává se lak také jen z libry smůly a 4

lotů vosku, které se roztaví a za horka s mázem svařeného lněného

oleje, smíchají. Do smíšeniny přilévá se však ještě '/, mázu terpentý

nového oleje. – Také se roztavuje jeden díl smůly a míchá s jedním

dílem pokostu; do smíšeniny přídávají se pak ještě 2 díly oleje

terpentýnového. •

Na hrubo rozpouštívá se 5 lib. čisté smůly v 7 librách terpentýno

vého oleje.

Kopálový.

Laky kopálové jsou vlastně jen roztoky kopálu v terpentýnovém, v

levandulovém aneb i také v rozmarýnovém oleji. - -

Kopál asiatský a americký, zvláště když na prášek roztlučen a

vzduchu delší čas ostaven byl a náležitě vyschnul, rozpouští se snadno,

v smíšenině z terpentýnového oleje a možně silného (absolutního) líhu.
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Za touto příčinou užívá se ho téměř všeobecně k lakování; z kusů či

stých povstává lak co voda jasný. – Kopál africký jest tmavší a ten

nejtužší, jakého stává. On se málo a špatně rozteká a musí se proto

rozpouštěti při teplotě asi 75° C.

Na kopálový lak obecný brávají se "/, lib. kopálu, který se roz

pustí, na mramorovou plotnu vylije a na prášek roztluče. V písečné

lázni se rozhřejou 4 lib. čistého terpentýnového oleje, prášek z kopálu

se tam pomalu zamíchá, odstaví a procedí. – Také se dává tento ko

pálový prášek do 36 lotů terpentýnového oleje při obyčejné teplotě,

hezky dlouho se protřásá a pak procedí. Lak tento hodí se i na knihy.

Truhláři užívají kopálového laku jen se lněným aneb mako

vým olejem.

Laky, které se s pokostem nemíchají, jsou křehčí a méně trvan

livé a hodí se hlavně jen k lakování papírových, dřevěných a plecho

vých předmětů.

Kopálové laky barví se na

- bílo olověnou bělobou; na

modro rozetřeným indygem, modří berlínskou aneb ultramarínem; na

zeleno měděnkou, ku které se i něco běloby přimíchává; na

hnědo bělobou, do které se něco koptu čili sazí aneb něco indyga,

červeného okru s trochem berlínské modři a p. dává; na

zamodrale-červeno modří berlínskou a rumělkou aneb jinou čer

vení; na

fialovo smíšeninou z rumělky a nějaké barvy bílé a modré; na

jasně-červeno červeným okrem, rumělkou, minium; na

tmavo-červeno dračí krví, červenou hlinkou; na

žluto žlutí chrómovou, žlutým okrem, gumigutou a p.

C. Laky líhové.

Jsou to roztoky rozličných pryskyřic, jako šelaku, sandaraku, ko

pálu, damaru, mastyxu, gumového laku a j. v líhu. Dávají sice jasný

skelně lesknavý povrch, nejsou však tak bytelné jako olejové.

Poněvadž šelak i takové látky v sobě obsahuje, které se v líhu ne

rozpouštějí, jest šelakový roztok vždy kalný a proto se musí, má-li

čistý býti, náležitě zředit a procedit. Procezená část hodí se pro tru

hláře; knihaři ji musí nechat ještě odkouřit; kalu mohou dobře užiti
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kloboučníci. – Líh, jehož se k tomu užívá, nesmí býti nijak vodou zře

děn, nýbrž možně silný.

Líhové laky nedělají se dříve až jich potřebí, poněvadž časem, se

žloutnou a zhoustnou; mohou se ovšem líhem zase připraviti. Nejjedno

dušší jest roztok kalafuny aneb pečetního všelijak barveného, vosku

v líhu. – Také se rozpouštívají v 5 lotech líhu 4 loty benátského ter

pentýnu a lot mastyxu; ostatně

a. bráváť se na 3 díly sandaraku 6 dílů mastyxu, 3 díly benátského

terpentýnu a 32 díly líhu;

b. na 8 dílů sandaraku 2 díly mastyxu, 3 díly benátského terpen

týnu a 32 díly líhu;

c, na 4 díly sandaraku 4 mastyxu, 1 kafru a 16 silného lihu :

d. na 5 dílů sandaraku 2 mastyxu, 2 bílé dobře rozetřené kala

funy a 24 líhu; -

e. na díl bílého šelaku díl sandaraku, díl mastyxu, díl bílé kala

funy, díl kafru a 12 líhu; - -

f. na 4 díly šelaku díl mastyxu a 20 líhu; - -

g. na 25 dílů sandaraku 6 mastyxu, 3 elemi, 3 benátského terpen

týnu a 100 dílů líhu; -

h, roztluče se na moučku 12 dílů laku gumového, 3 mastyxu a 4

čistého sandaraku a rozpustí se to v 64 dílech možně silného líhu;

i, na moučku se roztluče 12 dílů nejlepšího šelaku, 9 sandaraku,

'/, mastyxu a dá asi do 8 dílů silného líhu, střásá se a roztékání i tře

bas urychlí v písečné lázni. Pak se rozpustí 3 díly benátského ter

pentýnu v hliněné nádobě a slejou zvolna do horkého roztoku prysky

řic, ochladí a procedí; -

k. rozpustí se 3... 4 loty šelaku asi v libře líhu; pak se do roz

toku zamíchá asi 8 lotů na prášek roztlučené kalafuny a roztekání se

střásáním urychlí. Smíšenina se procedí a přidá do ní i něco terpen

týnového oleje;

l. nad ohněm, ohřejou se 4 loty terpentýnového oleje a zamíchá do

něho 7 lotů na moučku roztlučeného damaru. Když se byl roztekl,

nechá se roztok trochu vychladnout a pak se do něho dají ještě 4 loty

čistého terpentýnového oleje a 4 loty možně silného líhu. . Tak se la

kují často předměty bělobou natřené;

m. dle způsobu anglického se míchá 6 lotů čisté kalafuny, 2 loty

elemi, 2 loty anime a 4 loty moučky ze skla a smíšenina ne
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chává se rozteci v libře silného líhu. Teplem se roztékání urychluje a

roztok pak procedí;

n. do láhve se dá žejdlík dosti silného líhu, 2 loty mastyxu a 2

loty sandaraku. Do měchýře, kterým se láhev uzavře, udělá se ně

kolik direk jehlou, aby páry odcházeti mohly. Láhey se pak zahřívá

v lázni vodní, až se všecko rozpustí. – Míchá-li se do laků těchto

olej terpentýnový, béře se vždy čistý.

Pařížský: v mázu líhu nechají se na vlažném místě rozteci dobře

utlučené a rozetřené 3 loty benzoe, 2 loty: mirhy (kadidla) a lot šelaku.

- Laky a nátěry terpentýnové dělají se jako líhové; schnou sice

zdlouhavěji, jsou ale tažnější, podajnější a bytelnější. Casto se do nich

dává i pokost obyčejný, čímž nejen rychleji schnou než obyčejné ná

těry olejové, nýbrž také více se lesknou. - - -

Laky líhové a terpentýnové barví se na

žluto kurkumou, orleanem, šafránem, gumigutou; na

zeleno měděnkou; na -

červeno dračí krví, košenilou, dřevem santalovým (@anbeibol;); na

žlutočerveno saflorem. . . * * *

XLII. Natírání a lakování

Aby předměty buď jinou barvu dostaly, buď, lépe vyhlížely aneb

déle trvaly, což se stává, když vzduch a vlhko k nim bezprostředně

přístupu - nemá, dávají se natírati buď barvou klíhovou aneb olejovou,

buď roztoky pryskyřic aneb jiných látek. – Barva klíhová nevypadá

nikdy tak dobře jako olejová, není trvanlivá, pró svůj drsný povrch se

i dříve pošpiní a vlhkem se stírá, což všecko u nátěru olejového není

Od připravené barvy se žádá, aby se štětcem dobře roztírala,

anižby při tom stékala, aby ztuhla a předmětu pevně se držela. U ba

rev olejových napomáhá se tuhnutí bělobou olověnou a zinkovou, ač

koli i olej sám zasychá. - . -

Natírání se děje rychlými podlouhlými tahy stále dále a nevrací se

na předešlá místa. Zprvu se natírají. předměty pokud možná tence,

hladce a rovně; dřevo napřed po letech, potom střídavě na příč a

po délce. - - | - -

Téměř každému nátěru, připravuje se nějaký základ a pak teprv

se předmět natírá avšak nikdy dříve, dokud byl prvější nátěr dokona

nevyschnul.
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Z barev na základ dělá se nejsnáze barva černá, nejtíže bílá;

černá se dělává ze lněného pokostu a z koptu (sazí) aneb se béře

obyčejný lak železný; na -

bílou se roztírá 6 dílů zinkové běloby s dílem škrobu; k práci

obecné béře se pokost mastyxový, k umělé nejlepší jasný kopál. Lak

se hodí jen tenkráte na povrch, když se o čistou běl nejedná. –

Na základ - - • -

žlutý brává se auripigment (#aufdjgelb), mineralní turbit a j. Pří

sadou kurkumy, může býti žluť ještě pěknější. Na povrch může se bráti
lak. – Na základ . : • • - *

modrý brává se berlínská modř; k této se přidává i modrý popel a

také - šmolka ; základ - • • • - - - -

zelený dělá se mícháním auripigmentu (?aufdjgelb) aneb mineral

ního turbitu s berlínskou modří aneb destilovanou měděnkou na zlatém

základě; na - - * * *, . : .*

- červený béře se rumělka, která se povrchem z růžového laku aneb

z laku, do něhož se něco zinkové soli dalo, ještě značně okrášlí. . .

Lakování vyžaduje mnohem více práce. Povrch předmětů, které se

lakovati mají, se obyčejně dříve, než se barevný základ položí, urovná,

uhladí, učistí a k tomu účelu i pemzou a vodou, a umělejší i olejem

vybrousí a pak nechá dobře vyschnout. Aby předmět barevný základ

měl, natře se dříve olejovou barvou několikráte. Každý takový nátěr,

když byl dokona uschnul, se sám o sobě pemzovou moučkou a pře

sličkou brousí, pak se omývá houbou a čistou vodou a jirchou se otírá.

– Okrasy, malby, pozlacování a p. musí se dříve dělat, než se lakuje.

Má-li se lakování i vyleštit, musí býti dosti tvrdé a proto i dříve dobře

vyschlé. Do barev se míchává něco pokostu lakového. – Mají-li se

nátěry vyleštit, kladou se laky líhové 5 ... 10– i více-kráte na sebe, ole

jové 3 ... 4-kráte. Neleští-li se, dostačuje obyčejně u líhových trojná

sobné u olejových i dvojnásobné natírání. Možná-li, děje se natírání

vždy v místnostech, kde se nepráší. * -

Laky líhové a olejové chovají se v nádobách dobře uzavřených.

Stětce se po každém nátěru v terpentýnovém oleji umývají a do papíru

zabalují. Zaschlý štětec nenabude pak více ani v zahřátém oleji ter

pentýnovém své dřívější spůsobilosti, . . -
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*

Nátěr jantarový.

Jantar se obyčejně dříve, než se s jinými látkami míchá, na ohni

rozpouštívá a to, možno-li, pod komínem s dobrým tahem v přikryté

kovové na př. měděné nádobě.

Nátěry připravují se rozličným spůsobem:

a. Do 2 dílů až k varu zahřátého pokostu dávají se 3 díly roztlu

čeného jantaru, obé pak nechá se nad mírným ohněm povařit, při čemž

se ustavičně míchá, až se všecko rozpustilo. Když se roztok od ohně

odstavil, zamíchá se do něho horký olej terpentýnový a nechá v přikry

tém hrnci stát. – Smíšenina tato, zvláště rozdělá-li se sazemi aneb

frankobrodskou černí, hodí se dobře na předměty železné, aby se od

rezu chránily.

b. Asi 16 lotů jantaru rozpustí se na ohni v železném aneb v mě

děném hrnci, pak se vezmou 3 loty kalafuny, 3 loty asfaltu a asi %

žejdlíka horkého lněného oleje; u ohně se všecko dobře smíchá, a když

se to odstaví, rozdělá se smíšenina ještě asi žejdlíkem terpentýno

vého oleje.

c. Jiný povstává z 2 lotů rozpuštěného jantaru, 2 lotů sandaraku a

2 lotů mastyxu; všecko se smíchá a nechá asi v 7 žejdlíkách silného

líhu v písečné lázni roztéci, při čemž se tím však míchá.

/

Nátěr asfaltový.

a. Asi 3 díly rozpuštěného asfaltu se zamíchají se 4 díly, horkého

pokostu a do smíšeniny přidá se ještě 15 ... 18 dílů zahřátého terpen

týmového oleje.

b. Na ohni se rozpustí a pak smíchá 8 lotů asfaltu a 16 lotů ko

pálu; do smíšeniny se dají 4 loty, pokostu a pak ještě, ale opatrně, aby

to nepřetékalo, lot olověného cukru. Všecko se rožředí asi 16 ... 24

loty terpentýnového oleje a procedí.

c. V kotli se rozpustí nad uhlím 3 díly asfaltu, a když se byl roz

tekl, odstaví se od ohně a zamíchají do něho 4 díly terpentýnového

oleje. Když roztok ten vystydne , uschová se v nádobách dobře

uzavřených. -

d. Roztok asfaltu v benzínu dává pěkný a příruční nátěr; musí se

však hned spotřebovati.
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Nátěr kaučukový.

a. Rozpustí se na ohni dva díly kalafuny, a dá se do ní zpovolna

díl na drobno rozřezaného kaučuku a míchá. až se roztok ustydne. Pak

se zvolna ještě jedenkráte zahřeje a s 2 díly horkého pokostu smíchá

a procedí. - -

b. V 8 lotech přečistěného terpentýnového oleje a jednom lotu pře

čistěného kameného oleje rozpustí se 4 loty na drobno rozřezaného

kaučuku v skleněné nádobě v písečné lázni. Je-li kaučuk náležitě roz

puštěn, smíchá se roztok s 2 loty mastného pokostu kopálového. –

Zvláště při pozlacování užívá se nátěru tohoto. -

c. V teple, nejlépe ve vodní lázni rozpustí se 1 libra damaru a '',

libry na drobno rozřezaného kaučuku v libře bílého terpentýnového

oleje. Když se vše bylo rozteklo, přidá se ještě libra horkého pokostu

a procedí se to. -

Na látky rozličné, aby nepromokaly... Asi '/, libry dobře rozřeza

ného kaučuku nechá se nabotnat v '/, lib. terpentýnového oleje; do

toho se přidají 2 lib. dobře svařeného lněného oleje a smíšenina nechá

se pak asi 2 hodiny na mírném ohni povařit. Když se byl kaučuk

dokona rozpustil, přidá se 6 lib. vařeného lněného oleje a libra klejtu,

a vaří ještě tak dlouho, až se vše náležitě rozvaří. Natírání se děje

teplým tímto pokostem. -

Nátěr zlatný a pozlacování.

a. Na zlatný nátěr rozpouští se v teple 8 lotů gummi-ammoniacum

a do roztoku se dávají 4 loty pokostu a 6 lotů terpentýnového oleje.

Jinak se nechává asi 14 dní v teple stát smíšenina ze '/, lotu kurkumy,

'/, lotu gumiguty, 3 žejdlíků terpentýnového oleje, 10 lotů šelaku, 10

lotů sandaraku, 1*/, lotu dračí krve a '/, lib. řídkého pokostu masty

xového ; častěji se tím zamíchá, nechá usadit a pak procedí.

b. Asi 12 hodin nechá se v 18 dílech silného líhu díl nepravého

zlatého bronzu, 4 díly gumiguty a 4 díly dračí krve. na vlažnu stát a

pak se to rozetře. - -

Na mosaz dělává se

a. ze 6 lotů laku, 2 lotů jantaru, 2 lotů gumiguty, 40 gránů dřeva :

santalového (@antcífiol;), 33 gránů dračí pryskyřice (@radyenbluthat3),

18 gránů šefránu a 37 lotů líhu.

- 16
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b. V 36 lotech líhu rozpustí se 4 loty laku, 4 sandaraku, '/, dračí

pryskyřice; mimo to se rozpustí 18 gránů gumiguty a 18 gránů kur

kumy v lotu líhu, Oba roztoky se smíchají a do smíšeniny dají se

ještě 2 loty terpentýnu a něco moučky ze skla.

c. Libra pokostu svaří a sbarví se s 2 loty dračí krve a 2 loty

orleanu, pak se procedí a se 4 loty rozpuštěného kopálu smíchá.

Na železo : v hrnčené nádobě svaří se 6 lotů lněného oleje, 4 loty

viného kamene, 4 loty na tvrdo uvařeného a rozetřeného žloutku, lot

aloe, 5 gránů šefránu a 2 grány kurkumy, a odvar se pak na železo

natírá. Potřeba-li žádá, přidá se lněného oleje.

Půda, která se zlatiti má, se vždy připraví; pozlátko se pak na ni

opatrně položí a achátem aneb něčím podobným vyhladí. |

Základ pro pozlátko bývá dvojí: buď olejový, buď klíhový; na

olejový a. rozetře se žlutý aneb červený okr v pokostu ze lněného

oleje a rozředí pak terpentýnovým olejem; -

b. míchá se díl na moučku roztlučeného žlutého okru, 2 díly po

kostu kopálového, 3 díly lněného oleje, 4 díly terpentýnu a 5 dílů po

kostu olejového. Okr se napřed olejem rozetře. – Na

klíhový rozetře se žlutý okr v klíhu pergamenovém.

V obecných případech se písmena napřed roztokem arábské gumy

aneb cukrkandu napíšou ; když byla uschla, nadýchají se a pak pokry

jou zlatými aneb stříbrnými lístky a stlačí. – Na kůži se nasype jemné

moučky z kalafuny, tato se pokryje pozlátkem a písmenka aneb ozdo

binky se pak horké do toho vtlačují; nadbytek se opatrně setře. – Za

touž příčinou se často bronz na plochy klade, na nichž lak aneb pokost

(kopálový) ještě nebyl zcela uschnul. -

/

A. Natírání kovu.

Povrch kovových předmětů musí být čistý, za kteroužto příčinou

se z nich skvrny olejové aneb vůbec mastné dříve mýdlem smývají.

Protož rádno, aby se natírání možno-li hned dělo jak hotovy jsou, a

aby se při tom ani do holých rukou nebraly. Ostatně se natírají tak

jako předměty dřevěné a papírové, jen že tu více nátěrů potřebí bývá.

Když se kovové předměty natírati mají, zahřejou se obyčejně nad hor

kým plechem aneb nad uhlím tak, aby se ještě v rukou držeti daly.

Na menší kovové náčiní, stroje a podobné předměty brává se šelak,

a sice bílý na předměty světlé. Necháť se díl i více roztlučeného še
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laku rozpustit ve 4 dílech nejsilnějšího líhu, což se děje v zavřené láhvi

na vlažném místě při častějším přetřásání. Aby však šelak příliš křehký

nebyl, přidává se mu '/,, . . . ), mastyxu; do nebíleného i více. Roztok

se nechá na teplém místě ustát, aby se nerozpustné částky usadily;

čistá kapalina na povrchu se pak sleje a ostatní na teplém místě pro

cedí. Natírání se děje buď širokým štětcem aneb jemnou houbou do

plechu tak zapuštěnou, aby jen úzkým proužkem plech přesahovala.

Nátěrům dávají se také rozličné barvy; děláť se -

žlutý na př. na věci mosazné z dílu dračí krve, ze 4 dílů gumi

guty a z 8 dílů bíleného šelaku. Každá barva se sama pro sebe roz

pustí, procedí a pak dle potřeby smíchá. – Nátěr

červený dá pečetní vosk. Nechá se v líhu rozteci a když ho po

třebí, náležitě se protřese. Ostatně sluší připomenouti, že jen pěkný

vosk dá slušný nátěr; protož bývá lépe, když se do rozpuštěného še

laku dosti mastyxu přidá a smíšenina s rumělkou (cinobrem) rozdělá.

Někdy se do toho přidává i něco uhličitanu hořečnatého. – Nátěr

černý dá jemný kopt aneb frankfurtská čerň smíchaná s roztokem

šelaku. – Pěkný černý nátěr dá i asfalt v benzínu rozpuštěný; jím se

také natírají nádoby skleněné, aby se přístup světla do nich zamezil.

K témuž účelu svařuje se také asi 6 žejdlíků pokostu ze lněného

oleje s 8 loty umbry a 3 loty asfaltu, a když byl roztok ochladl, rozředí

se terpentýnovým olejem. – Také se míchají 2 loty asfaltu s lotem

horkého lněného oleje, a ustydlá smíšenina rozřeďuje se terpentýno

vým olejem. -

Na předměty, které do horka přijdou, rozpouštívá se jeden díl as- .

faltu ve 3 dílech terpentýnového oleje. Plechaři přidávají do roztoku

také lněný olej a něco olovin, a natírají tím roury u kamen.

Na stroje elektrické na př. leidenské láhve rozdělává se na červeno

rumělka, na černo kopt (sazičky) v kopálovém laku.

Průhledný nátěr se dělá z 35 dílů kopálu, dílu kafru a 2 pokostu.

– K témuž účelu rozpouští se ve skleněné nádobě v pískové lázni po

spolu ve 3 lotech možně silného líhu . '/, lotu moučky jantarové, lot

sandarakové a '/, lotu mastyxové, a pokud roztok ještě teplý jest, pro

cedí se. – Kov se musí napřed pemsovým práškem dobře očistit a na

hřát a pak v teple sušit.

Na kov vyleštěný rozpouští se asi ve 2 lib. líhu 8 lotů na moučku

roztlučeného šelaku a 3 loty čistěného sandaraku. Současně se v pí

sečné lázni rospustí 2 loty benátského terpentýnu a smíchá zpovolna s
- 1 16*
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horkým svrchu uvedeným roztokem. Do všeho se však ještě zamíchají

asi 4 loty moučky ze skla. Předměty se nahřívají, lak taktéž. když se

ho užiti má; natřené předměty suší se pak v teple. - -

Na obecný nátěr rozpouští se na ohni 56 lotů asfaltu s 9 loty klejtu

a 7 loty menigu; roztok se smíchá asi s 5 žejdlíky pokostu ze lněného

oleje a 12 loty kalafuny a nechá tak zavařit, až zhoustne, že se z něho

kuličky dělati dají. načež se tam ještě asi 3 mázy terpentýnového oleje

a 7 lotů koptu přidá a všecko dobře zamíchá.

Na hlavně se rozpouštějí ve 3 žejdlíkách čistého silného líhu 2 loty

šelaku; do toho dává se '/, lotu dračí krve a roztok se procedí.

Na mosazné stroje.
/

V písečné lázni rozhřívají se ve skleněné nádobě 2 loty levandulo

- vého oleje a do něho se po malých částkách zamíchává lot na moučku

roztlučeného kopálu ze západní Indie. Když se byl roztekl, přidá se

ještě 6 lotů zahřátého, čistého, terpentýnového oleje, a když roztok vy

chladne, procedí se. - •

- K témuž účelu rozpouštějí se v teple ve skleněné nádobě 4 loty

vybraného čistého kopálu; do roztoku se dá lot rozhřátého balšánu ko

paivového a pak se pozvolna zředí 3 '/, lotu terpentýnového oleje. Ko

pál se rozpustí ve vodní lázni asi při 60° R; kdyby však většího tepla

potřebí bylo, dá se do vody něco kuchynské soli. . . .

Lůj chrání mosaz lépe od rezu než dřevěný olej.

Na železo, aby nerezovatělo.

Má-li nátěr i na starém železe dobře držeti, potřebí, aby se třením

a kyselinami napřed od rezu a okují náležitě očistilo. Pak se dá do

vařicího lněného oleje při 316° C, čímž se veškerá vlhkost z něho od

straní a nátěr železa dobře a pevně přidrží. Jinak železo pod nátěrem
dále rezovatí. - • • - -

Mnohdy se železo tak ohřeje, až se v holých rukou držeti nedá

pak se čistým bílým voskem natře a opět dá nad oheň. Když se byl

vosk, po něm náležitě roztekl. tře se suknem.

Zelezo se také buď čistým lojem tence natírá aneb se do vápené
vody namáčí. W

Na ocel se rozpouštívá díl kaučuku v 16 dílech terpentýnového



245

oleje při mírném teple, a do roztoku se zamíchává asi 8 dílů pokostu.

Smíšenina se pak asi na 80° R zahřeje, náležitě promíchá a štět

cem natírá. -

Na hrubé, železo: v 1 '/, lib. pokostu rozpustí se 3 loty asfaltu, 3

loty jantaru a 3 loty kalafuny, a smíšenina se rozředí '/, ... */, lib. ter

pentýnového oleje. -

Zelezo, které zazděno býti má, natírává se smůlou. Ono se k to

muto účelu rozpálí a kusem smůly přejede. až celé jakoby smolnou

korou pokryto jest. . Takť se i dřevo na př. spáry v záchodových

hrdlách natírají.

./ Lakování plechového náčiní.

Předmět, jehož povrch dobře zarovnán býti musí, natírá se barvou

jakoukoli, v laku z kopálu aneb z jantaru rozdělanou, a má-li povrch

lesklý býti, natře se pak čistým lakem kopálovým bez barvy. – Povrch

se barvou několikráte natírá, musí však vždy zcela suchý býti, než se

to podruhé opakuje. Mají-li se na př. nádoby z černého aneb z cino

vaného železného plechu lakovati. , nahřejou se napřed a pak asi 3 neb

4-krát natrou základní černou barvou z umbry, z koptu, z běloby a

pokostu kopálového aneb jantarového. Konečně se dobře uschlý povrch

šlemovanou pemsou ubrousí a vlastní barvou pokostem kopálovým roz

dělanou 3, 4 i vícekráte natře. Barvy, jichž se k tomu užívá, jsou :

křída, běloba, okr, kovová a chromová žluť. šmolka, berlínská modř,

ultramarín, chromová a sviňobrodská zeleň. rumělka, menig, bolus,

anglická červeň,,umbra: pálená kost, kopt. frankfurtská čerň a t. d. ·

Má-li povrch hladký a lesklý býti, musí se vybrousit a vyleštit.

Broušení se děje šlemovaným pemsovým práškem s vodou a klobouko

vým filcem. Pak se povrch dobře omyje a usuší, a zprvu šlemovaným

triplem, dřevěným olejem a filcem aneb suknem, pak pudrem na vlasy

(škrobovou moučkou) a hedbávným šátkem očistí a vyleští. .

Malování povrchu, děje se před nátěrem pokostovým štětcem rozlič

nými lakem kopálovým rozetřenými krycími barvami. Na pozlacování

béře se zlato v mušli a nakládá jím jako barvou; aneb se ta místa

pokryjou červenou barvou, na kterou se pak dříve než uschne, štětcem

pozlátko klade. - -

Otisky obrazů tisknutých dělají se jako malba pod vrchní nátěr

průhledný. Na předmětu se obroušená barevná plocha potře čistým po

kostem kopálovým, jím se také navlaží pravá strana vodou navlhlého

•
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zmíklého obrazu, obraz se položí stranou potisknutou a pokostem po

třenou na předmět a opatrně přitlačí. Když byl pokost uschnul, spojila

se s ním barva obrazu a papír se pak vlhkým plátýnkem odstraní. Po

vrch tento potře se jako obyčejně ještě pokostem kopálovým.
*

-

B. Nepromokavý nátěr na zdi.

a. Zeď se natírá horkou smíšeninou ze 20 dílů rozpuštěné smůly,

10 dílů svařeného lněného oleje a 1 dílu klejtu; také

b. smíšeninou ze 45 lib. moučky ze šamotek, 4 lib. klejtu a 4 mázu

lněného oleje.

c. Rozpouští se 19 lotů mejdla v osmi librách vody. a roztokem

tímto natírá se zeď širokým ploským štětcem tak, aby se při tom pěna

nedělala; nátěr se nechá asi den dobře vyschnout. Pak se rozpustí 12

lotů kamence (21(aum) ve 32 librách vody a první již suchý nátěr se

jím opět náležitě potře. – Potřebí však, aby všecko to dělo se za

počasí teplého a suchého.

C. Nátěr na dřevo.

Dřevěné náčiní natírá se často klíhovou barvou; aby se však tato

ve vlhku , nerozmáčela, potírá se ještě odvarem duběnkovým. – Tří

. slovinou duběnek stává se klíh ve vodě nerozpustným, tak že se i klí

hové barvy, jsou-li jí natřeny, vodou mýti mohou. Tříslovina působí

však jen na zmíklý klíh; proto se natírává zprvu klíhová barva jen

velmi slabou tříslovinou a teprv na nátěry další béře se postupem vždy

silnější odvar její. Béřeť se zprvu díl duběnek na 16, konečně ale jen

na 5 dílů vody. Odvar se procedí a dobře uschlá barva klíhová se

jím natírá. -

Mahagonový.

a. V 5 librách vody povaří se asi hodinu libra mořeny (Rrupp),

'), lib. dosti drobného žlutého dřeva a vařicím odvarem natře se dřevo

tolikráte jak to potřeba žádá; -

b. na 2 loty moučky z kurkumy a na 2 loty moučky z dračí

krve dá se asi '/, lib. líhu a dobře uzavřené nechá se to asi týden stát.

Je-li pak líh dobře sbarven, procedí se, ohřeje a dřevo se natírá.

c. V hliněném hrnci povaří se asi v 5 lib. vody hodinu 1 lib. mo
* -

|
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řeny, '/, lib. rozemleté kampešky a pokud odvar ještě teplý, procedí se.

I natírání děje se odvarem teplým. Má-li býti nátěr tmavý, natře se

když byl uschnul, roztokem lotu drasla ve 4 lib. studené vody. I tento

roztok. se dříve procedí.

Na podlahy. -

a. Libra na drobno rozřezaného žlutého vosku nechá se s 3 loty

drasla v mázu měkké vody asi '/, hodiny povařit, při čemž se stále

míchá. – Při natírání vnikají vodnaté látky do dřeva a voskovina zů

stává na povrchu; třeba však ji kartáčem náležitě roztírati, aby le

sku nabyla;

b. v hrnci asi na 13 mázů postaví se k ohni asi 2 mázy měkké

vody a do ní se dá 1 '/, libry na drobno rozřezaného vosku, '/, lib.

mejdla a 2 loty kurkumy. Když se vosk roztekl a kapalina se vařiti

počíná, vezme se hrnec od ohně a zpovolna se dají do něho 4 loty

drasla (Botafdje). Nyní se hrnec opět k ohni přistaví, a když se smí

šenina trochu povařila, zamíchají se do ní ještě 4 mázy měkké vody.

c. Při mírném ohni rozpustí se '/, lib. žlutého vosku a 2 loty kala

funy; roztok se pak od ohně odstaví, dají do něho 2 loty terpentýnového

oleje a míchá se, až smíšenina ustydne. Vlněnou látkou se roztok na

dřevě roztírá, kteréž pak jakoby lakované vypadá.

d. Podlaha dobře vyčistěná napustí se studeným lněným olejem a

potom šelakem v líhu rozpuštěným. – Bráváť se na 5 žejdlíků silného

líhu libra šelaku, který se dobře roztluče a na vlažném místě (nikoli v

v horku) v líhu rozpustí. Rozpouštění se urychlí, jest-li se šelak v uza

vřené láhvi častěji přetřásá. – Dříve než byl olej uschnul, počne se

šelakem natírati, aby se oboje lépe spojilo. Když šelak uschne, opa

kuje se toto natírání olejem a pak šelakem vždy asi po 3 ... 4 hodi

nách ještě asi dvakráte. Nátěr konečně vyschne asi po 24 hodinách a

nedělá žádného nepříjemného zápachu. – Nátěr tento může se i pří

sadou rozličných barev sbarviti; nesmí se ho však najednou více vy

lévati, než třeba, poněvadž odpařováním líhu tuhne ;

e. na moučku se roztluče 1 lib. šelaku, % lib. bílé kalafuny a smí

šenina se dá s */, kvintlíku kafru asi do 6 lib. možně silného líhu a

nechá rozteci na vlažném místě. Otřásáním se tu napomáhá a roztok

se pak procedí. Smíšenina tato se vždy trochu nahřeje, než se jí

podlaha natírá. -
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Na podlahy vykládané brává se 8 dílů anime, 30 dílů lněného

oleje, '/, dílu klejtu a '/, usušeného olověného cukru. Smíšenina se

silně zavaří a 55 díly horkého terpentýnového oleje rozředí.

Mléčný na stěny.

Vypálené vápno uhasí se čistým mlékem. Na vápno se nalije k

tomuto účelu tolik mléka co bývá potřebí vody, aby se uhasilo, a nechá

se asi den stát, anižby se promíchávati musilo. Povstalá kaše rozřeďuje

se pak ještě mlékem. – Má-li nátěr i nějakou jinou barvu míti, rozdělají

a rozetrou se žádoucí barvy také mlékem. Potřebí však, aby se do

mléka žádné vody nepřimíchávalo; pro jistotu dává se k vápnu i '/,

dílu čerstvého tvarohu a pak se smíšenina celá drobným sýtkem pro

cedí. Nátěry tyto jsou trvanlivé, dají se jako olejové umejvat, a chy

tají se skla téměř ještě více než barvy olejové; hodí se proto dobře

i na kámen. Dřevo se obyčejně dvakrát natírá.

Na střechy rozpouští se v železném kotli dehet a míchá s křídou,

benátskou červení, francouzskou žlutí aneb s jinou barvou a natírá

štětkou, - -

D. Na kůži a řemení.

Otřelá kůže na kočárech a na řemení se napřed očerní. Vaří se

k tomuto účelu čerň z libry dřeva brasilského, 4 lotů dubènek a lotu

zelené skalice ve 4 mázech vody, až se na polo vyvaří. Je-li tím kůže

načerněna, nechá se trochu ne však docela uschnout, a pak se natře

rybím tukem, do kterého se i něco loje přimíchává. Aby tuk na po

vrchu nelpěl, otírá se kůže dobře vlněnou látkou. Nyní se pak natře

roztokem z bílého vosku v terpentýnovém oleji a v dvojnásobném

množství provansového oleje, do čehož se i něco koptu (sazí) dáti může.

Na nátěr lesknarý rozpouštívá se -

a. pět Hotů šelaku roztlučeného v mázu silného líhu a do roztoku

přidávají se 3 loty benátského terpentýnu, 2 loty levandulového oleje

a přiměřené množství koptu (sazí), aby to pěkně černé bylo. Nátěr

tento odolá každému dešti. Smíšenina sama bývá čím starší tím lepší.

b. V mázu terpentýnového oleje rozpustí se 4 loty kaučuku a roz

tok se nad mírným ohněm opatrně smíchá se stejným množtvím hor

kého terpentýnového oleje. - -
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c. V terpentýnovém oleji rozpustí se asfalt, roztokem rozetře se

kopt (saze) a smíšenina se dá do řídkého pokostu šelakového ; roztok

musí se však dobře promíchat, když se ho užiti chce. Má-li nátěr

rychleji schnout, vezme se méně terpentýnového oleje.

d. Asi ve 2'/, žejdlíku bílého vína rozpustí se 4 loty na moučku

roztlučené arábské gumy a 3 loty bílého cukru; roztok se procedí,

zvolna ohřeje a do něho dobře zamíchá asi '/, ... '/, žejdlíka líhu, lot

na moučku roztlučených duběnek a 2 loty zelené skalice. Smíšenina

se nechá asi 5 minut povařit a když ochladne, procedí a uschová se

v láhvích. Není-li dosti černá, může se do ní ještě něco zelené

skalice aneb silného odvaru kampešky ano i drasla přidati. Natírání se

děje štětcem.

e. Smíchá se . 8 dílů kopálu, 10 dílů lněného oleje, . '/, vysušeného

olověného cukru a 35 terpentýnového oleje; – pak 8 dílů dobrého

anime, 10 lněného oleje, '/, bílé skalice a 35 terpentýnového oleje.

Každá smíšenina tato se sama pro sebe na pokost zavaří a procedí

a pak se obě smíchají. V zimě schne pokost tento za 6, v letě za 4

hodiny. Jest to obecně tak zvaný lak kopálový. -

Na kočáry. |

Napřed se smíchá lot nejlepšího afrického kopálu s 5 loty starého

čistého lněného oleje a povaří asi 4 ... 5 hodin až tak zhoustne, že se

mezi prsty do nitek vytahuje; na to se asi 3°/, lotu terpentýnového

oleje rozředí a procedí. Pokost tento smíchá se pak s jiným a sice:

lot anime se na ohni rozpustí, smíchá s 2 '/, lotu čistého luěného oleje

a povaří 4 ... 5 hodin; pak se rozředí 3°/, loty terpentýnového oleje

a procedí. – Má-li nátěr tento rychle schnout, připraví se, kopál jen s

2'/, lněného oleje a k varu se přidá něco málo dobře vysušeného olo

věného cukru; k anime se přidává do druhé smíšeniny něco málo (asi

% kvintlíku) zinkové skalice.

E. Nátěry truhlářské.

Politura jest v líhu rozpuštěný šelak, a klade se na dřevo dobře

vyhlazené pomocí oleje a klůcku plátěného. Na bílé dřevo brává

se bílý šelak; rozpustí se v dosti silném líhu a procedí. Na cedník na

lívá se ještě líhu, aby se rozpustilo, co tam ještě zůstalo nerozpuštěné.
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Nechává se také v.36 dílech silného líhu na teplém místě rozteci

6 dílů roztlučeného šelaku; do roztoku se přidá ještě díl benátského

terpentýnu, který se byl dříve rozpustil. – Bráváť se i více i méně be

nátského terpentýnu ; někdy se dá do roztoku šelakového i něco kafru

aneb elemi. Ve vodní lázni se roztékání urychluje a za studena cedí.

– K témuž účelu rozpouštívá se v žejdlíku líhu lot sandaraku a lot

laku gumového. - -

Truhláři a hotovitelé hudebních nástrojů rozpouštějí v libře silného

líhu 4 loty sandaraku, 2 loty laku, lot gumy a lot benzoe a do roztoku

přidávají ještě 2 loty benátského terpentýnu. – Také rozpouštějí ve 40

dílech líhu 3 díly šelaku a díl mastyxu. Napřed se musí mastyx roz

teci; líh, co se vytratí, se zase nahražuje.

F. Nátěry soustružnické.

a. Na moučku roztlukou se 4 loty šelaku a */, lotu mastyxu a na

smíšeninu se naleje možně silný líh, tak aby asi 1 '/,“ vysoko nad ní

stál. Při mírném teple nechá se smíšenina rozteci a pak se až na syrob

zavaří. Předměty ze dřeva a z kosti se obrousí, lněným olejem na

soustruhu natřou a pak se teprv laku tohoto užívá. -

b. Asi v 1 '/, lib. silného líhu rozpustí se na vlažném místě 12 lotů

na moučku roztlučeného šelaku a 4 loty mastyxu a roztékání se ve

vodní lázni urychluje, Má-li se kost lakovati, musí se dříve jaksi mastný

povrch její šlemovanou křidou aneb pemsou dobře ubrousiti a očistiti.

c. V hliněné nádobě rozpustí se 2 díly damaru a díl šelaku, pak

se roztok od ohně odstaví a rozředí dle potřeby horkým čistým terpen
týnovým olejem. •

Na roh se rozpouští v 1 '/, lib. líhu ve vodní lázni 12 lotů damaru

a 10 lotů šelaku a když byl roztok vychladl. procedí se.

Na dřevo se dá asi do 2 lib. možně silného líhu na moučku roz

tlučených 20 lotü laku gumového a 4 loty elemi, a obé nechá se na

slunci rozteci, při čemž se tím častěji otřásá, aby se roztékání urychlilo.

Pak se ještě přidají 3 loty horkého benátského terpentýnu; vše se

dobře smíchá a procedí. -

Na hole se na moučku roztlukou 4 loty šelaku a lot mastyxu a

smíšenina se v písečné lázni asi v '/, lib. možně silného líhu rozpustí

a za studena procedí. -
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Na dřevo a železný drát.

Rozpustí se 3 loty, sandaraku, lot šelaku a 2 loty bílé kalafuny v

16 lotech líhu a pak se přidají ještě 2 loty terpentýnu a 2 loty roztlu

čeného. skla. -

Na sklo, roh a email.

Roztluče se '/, libry šelaku a 2 loty mastyxu a smíšenina se nechá

v písečné lázni asi ve 3 lib. možně silného líhu rozteci; roztok se pak

procedí. -

Na cifráky rozdělí se 2 žejdlíky líhu na 4 díly a dají do 4 rozlič

ných láhví; do jedné láhve dá se pak lot mastyxu, do druhé lot san

daraku a do třetí lot bílého benzoe. Roztoky tyto se smíchají a smí

šenina skoumá; je-li hustá, přidá se líhu, je-li řídká, přidá se mastyxu;

je-li měkká, přidá se sandaraku a benzoe. Předměty se ohřejou a pak

natírají štětcem. - - -

Na krabice a tabatěrky.

Na moučku se roztlukou 3 loty elemi, 10 lotů gumového laků, 4

loty sandaraku a 8 lotů skla; všecko se smíchá a nechá asi v 1 '/, lib.

možně silného líhu ve vodní lázni rozteci. Do roztoku dají se ještě 4

loty horkého benátského terpentýnu a smíšenina se protřese a procedí.

Temnění skla.

Rozetře se běloba ve "/, pokostu a '/, terpentýnového oleje, a aby

barva dobře schla, přidá se do ní něco pálené bílé skalice a něco olo

věného cukru. Barva se udělá dosti řídká a širokým štětcem se stejně

natře. Suchým smetákem se to pak tečkuje tak dlouho až to všude

stejně vypadá. 1

Barvení skla.

V železné nádobě rozpustí se bílá kalafuna, nechá pak vychladnout

a dříve než ztuhne, přidá se tolik terpentýnového oleje do ní, aby te

kutá ostala. „Když byla vychladla užívá se jí s barvami v oleji ro

zetřenými. - -
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G. Laky knihařské

Obecný se dělá ze 4 lotů hnědého roztlučeného šelaku, který se

ve 28 lotech líhu rozpustí, procedí a v teple nechá na polo odkouřit.

Do roztoku přidává se ještě asi '/, kvintlíku levandulového oleje.

Bílý se skládává ze 4 lotů bílého šelaku a. 28 lotů silného líhu.

Do roztoku, který se napřed procedí a pak na '/, objemu odkouřiti

nechává, přidává se ještě kvintlík levandulového oleje.

Hnědý se dělává z 2 lotů roztlučeného šelaku a 13 lotů líhu a pak

z 8 lotů bílého šelaku a 52 lotů líhu. Každý se sám pro sebe rozteče

a procedí. Roztok hnědý nechá se odkouřit až do '/,, bílý však až do

'/, objemu svého ; oba se pak smíchají a do nich přidá ještě kvintlík

levandulového oleje. – Také se někdy oba roztoky tyto dříve smíchají,

než se odkouřiti nechaly. - -

Kopálový. a. Rozpustí se 16 lotů kopálu, vyleje na kamenou plotnu,

na moučku roztluče a dá do smíšeniny z 20 lotů možně čistého terpen

týnového oleje, 4 lotů silného líhu a 4 lotů levandulového oleje, kde

se nechá rozteci. – Hodí se na kůži, mapy, obrazy, ozdobinky a j.

b. Roztluče se na moučku 6 dílů kopálu, dá do skleněné nádoby,

v níž smíšenina jest ze 4 dílů čistého terpentýnového oleje, 6 dílů líhu

a dílu étheru a dobře se to protřásá, až se kopál rozteče, což se i

mírným nahříváním urychliti může. Nyní se procedí a nechá zčistit.

Užiti tu možno jen kopálu ze západní Indie, poněvadž se jiný tak

snadno neroztéká. - -

Pařížský. Na moučku se roztlukou */, libry šelaku a '/, kvintlíku

kafru; obé se dá do skleněné nádoby a nechá rozteci v 6 librách líhu.

Pak se ještě přidá '/, kvintlíku cukru, a když se vše rozteklo, procedí

se smíšenina. Polovina líhu nechá se pak odkouřit, a pokud roztok

ještě teplý, přidá se kvintlík skořicového oleje do něho a dobře se pro

třese, aby se vše spojilo. -

Ruský. Ve 2 librách možně silného líhu rozpustí se za studena 7

lotů dobře roztlučeného šelaku a pak se roztok ohřeje. Vedle toho

rozpustí se na mírném ohni 2 loty benzoe, lot sandaraku a lot mastyxu

a smíšenina zamíchá se za tepla do šelaku rozteklého a procedí, když

se vše bylo usadilo. Lak tento se buď houbou aneb bavlnkou natírá.

Jiný. Roztluče a smíchá se '/, lotu mastyxu, 2 loty sandaraku a

'/, lotu elemi; ve skleněné aneb v porculánové nádobě se to v teple

rozpustí a když se vše bylo rozteklo, zamíchá se do toho fot benátského
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terpentýnu. Již dříve se nechá 8 lotů dobře roztlučeného šelaku ve

24 lotech líhu rozteci a pak se s ostatními látkami vespolek smíchá. Do

smíšeniny dá se také něco levandulového oleje; skleněnou tyčinkou se

vše náležitě promíchá aneb ve sklenici protřese, pak se to nechá na

teplém místě ustát a flanelem procedí.

Na práce papírové.

a. Na moučku se roztlukou 4 loty laku gumového, 2 loty mastyxu

a 2 loty čistého sandaraku; smíšenina se nechá asi v libře možně sil

ného líhu v písečné lázni rozteci a za studena se procedí; také se

b. brávají 3 loty mastyxu, lot sandaraku a 16 lotü líhu, do čehož

se ještě 1 % lotu benátského terpentýnu a 2 loty roztlučeného skla

přidávají; -

- c. nechávají se tři loty na moučku roztlučeného sandaraku rozteci

ve 12 lotech líhu. Do roztoku dají se pak ještě 2 loty v hliněné ná

době na ohni rozpuštěného elemi, a vše se v písečné lázni tak dlouho

ohřívá až se to náležitě rozteče.

H. Lakování a natírání obrazů.

Každý lak se na olejové obrazy nehodí; líhový na př. vysychá,

trhá a puká se. Lak takový musí býti dosti jasný, aby bílé předměty

a jemné tahy a čárky nezatemňoval. Dobře připravené laky terpentý

nové se nejlépe hodí, potřebí však, aby tak jednoduché byly jak možná;

tedy bez barvy. docela průhledné a mírně tažné a měkké, aniž příliš

lesklé. Za přísadu se hodí nejlépe damar a mastyx.

Jsou-li obrazy nové a čerstvé, dostačuje bílek k jich natření. Bílek

z vejcete utluče se asi v 5 lotech líhu, ve kterém se bylo asi kvintlík

cukru rozpustilo, a natírá se pak jemnou houbou na obraz, který vodo

rovně leží. Aby na to mouchy nechodily, dá se do bílku několik

kapek z česneku vymačkané šťávy.

Zhusta se potírají obrazy docela čistým mastyxem aneb damarem

a také čistým terpentýnovým olejem.

* Na obrazy olejové.

Lak damarový. – Ve 2... 2'/, dílech čistého terpentýnového oleje

rozpustí se díl na prášek rozetřeného damaru bez pomoci tepla a obrazy
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se jím pak rychle potírají. – Lak tento zasluhuje přednost před mastyxo

vým, poněvadž nežloutne, i bez přísady olověného cukru schne, vodou

se dobře čistiti dá a pevněji lne. – Rozpustí-li se damar ve 2 dílech

makového oleje asi při 40° R. dává i dobrý lak k retušování.

Lak kopálový. – Rozpustí se 1 libra - nejlepšího a nejčistšího co

možná na drobno roztlučeného kopálu s 1 lib. na moučku roztlučeného

čistého skla; do roztoku se naleje asi 3% žejdlíka horkého čistého lně

ného oleje a nechá vařit až se to lepí. Nádoba se nyní vezme od ohně

a když se to bylo něco málo ochladilo, zamíchá se zvolna do toho asi

5 žejdlíků právě tak rozehřatého dosti starého terpentýnového oleje, při

čemž se stále míchá. Když se vše bylo dobře smíchalo, scedí se lak

do čistých suchých láhví. – Zádoucno však, aby damar a sklo dosti

suché bylo, a lněný olej aby byl přiměřeně svařen, poněvadž by se s

tím jinak terpentýnový olej dobře nespojil. -

Na umělé obrazy.

Roztluče se 12 lotů vypraného čistého jasného mastyxu na jemný

prášek, smíchá se s '/, lotu na kousky rozřezaného kafru a s 5 loty

jemné moučky ze skla, dá se to pak se 36 loty co možná přečistěného

terpentýnového oleje do skleněné nádoby s krátkým hrdlem, nechá v

písečné lázni rozpustit, a pak se dá do roztoku ještě 1 '/, lotu cipřišského

terpentýnu, který se byl napřed v malém hrníčku rozpustil. – Také se

může dát při mírném teple mastyx s terpentýnem rozpustit, k tomu pak

přidat kafr, sklo a terpentýnový olej a všecko nechat s nádobou v

horké vodě rozteci. – Lak ten nechá se vychladnout a bavlnou se pro

cedí. Zvláště dobře hodí se na obrazy čerstvé ; kdyby se ho užiti

chtělo i na staré obrazy již polakované, nebylo by do něho žádného

terpentýnu potřebí. *

Na miniatury.

Do láhvičky 12-tilotové dá se lot bílé, ambry, grán kafru a naleje

na to 5 lotů čistého silného líhu. Otvor láhve zaváže se měchuřinou,

která se jehlou propíchne, a nechá asi 14 dní na slunci aneb na mírně

teplém místě. – Hotový lak se pak procedí plátnem a uschovává v

láhvích dobře uzavřených.
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Na rytiny, mapy a kresliny.

a. Dobře se roztluče 10 lotů sandaraku, 4 loty mastyxu a '/, lotu

kafru ; dá se to do láhvičky, naleje na to 48 lotů líhu, otřásá se tím až

se všecko rozpustí a roztok se procedí. Jeli papír na obrazech neklí

žený, natře se napřed asi dvakráte vyzinou, která se byla v čisté por

culánové aneb skleněné nádobě v líhu rozpustila.

b. Do bílého procezeného klíhu dá se dobře rozetřený kamenec a

smíšeninou natírají se předměty pomocí houby aneb štětce. – Když to

bylo uschlo, dává se někdy ještě pokost mastyxový na to. Místo vody

klíhové může se také bráti voda z vyziny. Kamence se může tolik

vzíti co klíhu. | -

Obecné laky na obrazy.

a. Míchají se 24 loty mastyxu, 4 loty co možná drobného terpen

týmu, '/s lotu kafru a 1 '/, mázu přečistěného terpentýnového oleje.

b. Rozpustí a smíchají se 24 loty mastyxu, 3 loty čistého terpen

týnu a lot kafru s mázem přečistěného terpentýnového oleje.

c. Ve 40 dílech přečistěného terpentýnového oleje rozpustí se 6

dílů damaru, */, dílu benátského terpentýnu a */, dílu kafru.

d. Rozpustí se '/, libry ambry s 1% kvintlíku kafru v 1 '/, lib.

možně silného líhu a procedí se.

I. Glasury hrnčířské.

Brává se na -

zelenou: 9 dílů klejtu, 5 písku, 2 kuchynské soli a 20 měděného

popele; na

zeleň mořskou: 12 dílů klejtu, 13'/, písku, 1 měděného popele a

'/, šmolky; na

žlutou : , 12 dílů klejtu, 6 písku a 1 '/, sirníku antimonového

(štýmefe[antimon); na -

modrou: 12 dílů klejtu, 9 písku, 4 kuchynské soli a 1% šmolky; na

červenou : 12 dílů klejtu, 9 písku a 2 zelené skalice; na

černou : 15 dílů klejtu, 10 písku, 4 burelu a '/, měděného popele.

I pecím uvnitř dává se glasura na př. pod parními kotly; míchají

se k tomuto účelu 3 díly suché zednické hlíny s jedním dílem kuchyn
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ské soli a rozdělávají se v slabém octě. Omítka z této smíšeniny brzy

uschne a v ohni se slévá.

XLIII. Čistění

A. Čistění oděvu a jiných látek.

Mastné skvrny od oleje, tuku, másla, loje a p. dají se dobrým

mýdlem vyprati z látek nebarvených a takových barvených, jichž barvy

dosti stálosti mají. Nejsou-li to však barvy stálé, klade se na mastné

skvrny v čisté vodě utřený žloutek dosti z tlusta a nechá se na vzduchu

dobře uschnout. Místo to se pak rukama umne a čistou vlažnou vodou

vypere. Zloutek působí sice zdlouha ale s dobrým výsledkem i tem

kráte, když mastnota již stará aneb silně do látky zažrána jest. Místo

žloutku brává se k témuž účelu i čerstvá hovězí žluč. -

Nejpohodlněji čistí se však mastné skvrny étherem aneb čistým

benzínem, ano i terpentýnovým olejem a čpavkem. Ether se zvolna na

mastná místa nakape aneb se skvrny houbou jím navlaženou tak dlouho

smývají až zmizí. Aby se mastnota na látkách vzácnějších při tom ne

roztékala, natírává se na ně kolem mastného místa štětcem dosti řídká

arabská guma, která se pak snadno vodou smývá.

Děje se to také smíšeninou ze 16 dílů kamfínu, 2 dílů líhu, 2

étheru a '/, citronového oleje a také smíšeninou ze 3 lotů bílého nýdla,

3 lotů hovězí žluče. '/, lotu citronového oleje a asi %, ... 1 žejdlíku líhu.

Na hrubých látkách čistí se mastné skvrny smíšeninou z éthenu a

terpentýnového oleje a sice 2 dílů étheru a 3 terpentýnu až i 1 étheru

a 9 terpentýnu. -

- Na mastné skvrny na papír, na podlahy a p. dává se také kašička

z bílé hlíny a vody, a když byla uschla, obtěžkává se horkou cihličkou

a práce ta opakuje se tolikráte, až skvrna zmizí.

Vosk, smůla, pryskyřice a p. dají se líhem a ještě lépe étherem

vyčistiti. Jeli vosk s lojem smíchán, a nakape-li se líhu na skvrnu

takovou, odloupá se vosk, zbyde ale mastné místo. –– Tímž způsobem

poznává se také čistý vosk od falšovaného; čistý se odloupne, aniž by

jakých známek po sobě zanechal. - - -

Smůla, pryskyřice, dehet, olejové barvy a p. očisťují se na látkách

barvených čistým benzínem, étherem aneb smíšeninou oleje citronového
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aneb čistého terpentýnového s étherem. S prospěchem se toto místo ještě

hovězí žlučí vymývá. – Skvrny tyto dají se však také opětovaným vy

mýváním mýdlem vyčistiti.

Inkoust na prádle a podobných látkách čistí se dobře kyselinou

šťovíkovou aneb i také jen roztokem soli šťovíkové (oxálové). Nesmí

se však silnější roztok bráti než potřebí a žádná jiná místa jím navla

žovati. Neopatrností neb silným roztokem povstalá žlutá místa čpavek

opět napravuje. – Obecně se brává na inkoust citronová šťáva. -

Rozpustí-li se v horké vodě 2 díly viného kamene a díl kamence,

nabude se roztoku, kterým se téměř každá skvrna inkoustová z prádla

a z podobných látek vyčistiti dá a který prádlu neškodí.

Na skvrny inkoustové na př. na papíru nakape se tolik citronové

šťávy, aby promokala, čímž skvrna ožlukne; pak se rozpustí něco na

prášek roztlučeného ledku a štětcem se tou tekutinou, žlutá skvrna na

tře, která uschnouc sbělí. Kyselina aneb sůl oxálová i zde dobré

koná služby.

Inkoustové skvrny ve dřevě čistí se rozředěnou kyselinou sirkovou.

Do 4 dílů vody vleje a zamíchá se k tomuto účelu po malých částkách

díl kyseliny sirkové (olium). Skvrna se napřed horkou vodou a pískem

umyje pak touto zředěnou kyselinou polije a nechá politá asi hodinu

stát. Smyje-li se to pak dobře vodou, zmizí skvrna, nebyla-li příliš

stará a do dřeva příliš zažraná. – I kyselina solná brává se na skvrny

inkoustové.

Železné skvrny čistí se tak jako inkoust; jsou-li však zastaralé, na

mažou se napřed inkoustem, a pak se tento očistí.

Kyseliny na p. ocet, citronová aneb jiná rostlinná ovocná šťáva

čistí se čpavkem, když se ho totiž na skvrny nakape a pak vodou

smyje, čehož mnohdy ani potřebí nebývá.

Také skvrny učiněné kyselinou sirkovou, dusičnou a solnou dají se

čpavkem odstraniti, užije-li se ho pokud skvrna ještě čerstvá jest.

Zašpiněné látky vlněné na př. kabáty od vlasů čistí se rozředěným

čpavkem. Brává se na díl čpavku 12 dílů líhu a asi 8 ... 10 dílů vody;

při slabším líhu děje se to i bez vody.

I hedbávné látky, prací kožené rukavice, olejové nátěry a malby

dají se zředěným čpavkem čistiti. Barva červená trpívá čpavkem; octem

se však opět napravuje. Rukavice kožené musí se však nechat delší

čas v měkké vodě močit a pak se vykálejí. -

Rozředěným čpavkem čistí se také pergament, nábytek, rámce u

17
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obrazů, vazba knih a p., což se obyčejně zvlhčeným plátnem aneb

houbou děje.

Káva, čaj a podobné barevné tekutiny dají se snadno odstranit,

když se hned, jak se byly udělaly, čistou vodou smyjou. Jsou-li ale

již zaschlé, brává se na ně voda, ve které se byly pšeničné otruby

svařily a sice tak horká, jak to ruce snesou.

Jód se očisťuje silným líhem.

Pekelný kamínek čistí se chlórovým vápnem, které se asi 10 ... 15

minut na něm ponechává. Povstalá, bílá skvrna navlhčí se čpavkem

aneb sirníkem sodnatým a pak vymyje čistou vodou. Nejlépe se však

čistí roztokem jódovým; někdy se nechávají skvrny dříve nad vodní

parou zvlhčit.

Aby se skvrny na mosazu vyčistily, který není lakován aneb po

zlacen, rozpustí se něco kamence ve vodě aneb v silném louhu a roz

tokem tímto se pak mosaz myje a tryplem tře. – Místo roztoku kamen

cového může se také bráti navlažená moučka ze salmiaku.

Na věci pozlacené rozpouští se dva loty čistého drasla ve 3 žejdlí

kách vody a místa pozlacená se tímto roztokem myjou pomocí velmi

jemného štětce a měkounké houby. Cistou měkou vodou se draslo

houbou smyje, aby se základ zlacení neodmočil a pak se to oplákne a

nechá uschnout. Když byl předmět uschnul. tře se měkým, teplým plá

týnkem, při čemž se pozlacení nad ohněm aneb nad uhlím ohřívá, aby

opět svůj živý lesk dostalo. .

Na čistění mramoru smíchá se jedna hovězí žluč asi s 8 loty my

dlářského louhu a 4 loty terpentýnového oleje. Do toho se pak dá

bílá hlína a udělá kašička, kterou se mramor natře a asi po 24 hodi

nách zase očistí. Není-li ještě dosti čist, opakuje se to.

B. Čistění obrazů.

Je-li obraz natřen bílkem, cukrem a líhem připravovaným, očisti

se jemnou houbou smočenou do vlažné vody. Obraz se jí přejede a

pěna, která z toho povstane, sejme se jinou houbou a čistou vodou,

což se tolikráte opakuje, až se žádná pěna více neobjeví. Tak se se

jímají s obrazů i jiné látky, které se ve vodě rozpouštějí, jako vyzina.

arábská guma a p. aniž by se tím olejovým obrazům uškodilo. Bílek

se ostatně očistí také snadno lněným olejem a tento pak líhem. –
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Mají-li se obrazy čistiti, které nějakým lakovým pokostem natřeny jsou,

žádoucno znáti povahu barev obrazů a látky, jimiž potřeny jsou.

- Staré obrazy, zvláště aby se vzácnější díla uchovala, čistívají se

především

a. překapanou aneb dešťovou čistou vodou, která jim nijak uško

diti nemůže. Vodou se obrazy očistí od gumy , klíhu, cukru, medu.

bílku a p. a zároveň se ukáže, že skvrny, zůstaly-li na nich ještě jaké,

odjinud na př. od mastnot. pryskyřic a j. pocházejí.

b. Máslem, sádlem, lojem aneb dřevěným olejem čistí se skvrny od

smůly, pryskyřice, dehtu, kolomazi a p. Tyto tuky obrazu neškodí, ne

zůstanou-li dlouho na něm. Skvrna se trochu tře a mastnota se pak

plátnem aneb pijavým papírem odstraní; ostatně se potom může obraz

i teplou vodou ano i mydlinami, těmito však velmi sběžně, umejt.

c. Mnohé nečistoty pouštějí louhem; ještě účinlivěji působí ve vodě

rozpuštěné draslo. Velké opatrnosti tu však potřebí, poněvadž draslo

i olejové barvy rozpouští, nejsou-li bytelným pokostem lakovým po

třeny. Casto se však při tom bez drasla ani obejíti nelze.

d. Mydliny působí ještě lépe, veliké však opatrnosti potřebí, poně

vadž se s olejem rády slučují. Nerádno jich tedy leč jen u některých

skvrn užívati, které jinak pustiti nechtí.

e. Líhem se smývají laky líhové. Potřebí, dříve se však přesvěd

čiti, zdali na obraze líhové barvy nejsou; skoušíváť se to v některém

koutečku. Má-li se obraz čistiti, položí se vodorovně, poleje líhem,

nechá tak politý několik minut ležet a smyje se pak čistou vodou, aniž

by se otíral. Usech-li povrch obrazu, opakuje se to, až se byl všecken

lak rozpustil.

f. Olej terpentýnový, levandulový, rozmarýnový, jakož i éther a

nafta rozpouští pryskyřice, z nichž se laky dělávají. Tu pak třeba ve

liké opatrnosti, poněvadž tyto látky rychle působí ano i uschlý olej na

obrazech rozpouštějí. Někdy, je-li na př. obraz lakem kopálovým po

tažen, působí výborně éther a také suchý olej, který barvy váže,

nerozpouští. - -

g. Olej citronový má týž účinek jako terpentýnový avšak daleko

ve věčší míře; nesmíť se ho tedy jen tenkráte užiti, když se byly jiné

prostředky neprospěšnými ukázaly. Skvrny se jím jen zvolna natrou

a při tom se musí vždy pozor dávati, aby se nic jiného nedotýkalo,

než co potřeba; proto se brává na to štětec. Olej tento snímá se hnedle

17*
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zase jemnou houbou aneb plátýnkem, aby se vidělo jak působí. Ne

chceme-li, aby olej více působil, dá se dřevěný olej na to místo.

Oživení starých černých obrazů.

Rozpustí se 8 dílů loje z hovězích ledvin, přidají do toho 4 díly

ořechového oleje, pak 2 díly běloby v ořechovém oleji rozetřené a '',

dílu okru rozetřeného v témž oleji, a pokud smíšenina ta ještě vlažná

jest, natře se na plátno na zadní stranu obrazu. Cernost obrazů, zpo

nenáhla zmizí.

XLIV. Látky k leštění kovů.

1. Nehasené vápno, je-li bílé, dobře vypálené a bez písku; takové

jest jmenovitě vápno vídenské. K leštění hodí se však vápno jen po

kud haseno nebylo; uschovává se za touto příčinou v nádobách do

bře uzavřených , které se proto dobře zalepují, poněvadž by je

jinak vápno roztrhlo. Co vápna potřebí vezme se a roztluče aneb

rozmačká na prášek a rozdělá kořalkou, líhem aneb olejem. Na mosaz

brává se olej, na ocel a železo kořalka; leštění samo děje se pomocí

kůže, dřeva aneb zrcadlového skla. Mosaz nabývá leštěním tímto bledé

žluté barvy, ocel však nenabývá onoho tmavého lesku, který se při

něm za nejlepší má. "

2. Anglická červeň čili kolkotar (caput mortuum) jest výborné le

štidlo pro všecky kovy a také i pro sklo. Jest to kysličník železitý,

který se šlemuje; v obchodu přichází v podobě jemného prášku. Tmavší

barva ukazuje na věčší tvrdost; bráváť se za touto příčinou prášek

hnědý a fialový na ocel, a jasný bledší na kovy měkčí jako zlato,

stříbro a p. Cerveň tato rozdělává se líhem aneb olejem a natírává

tyčinkami aneb deskami koží potaženými, pilníkem, zrcadlovým sklem,

vrbovým aneb lipovým dřevem a j. K leštění stříbra a zlata rozdělává

se v líhu a natírává vrbovým dřevem, koží, filcem aneb i také kartá

čem. Na mosaz rozdělává se líhem aneb olejem a natírá koží. – Ocel

a mosaz nabývají leštidlem tímto zvláštního lesku. *

3. Cínový popel šlemovaný hodí se velmi dobře na předměty oce

lové. Rozdělává se olejem a natírává měkým dřevem aneb kože

ným pilníkem.

*

h
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4. Tripl. Jest to rozdrobená a jaksi přírodou již šlemovaná pemsa,

ačkoli se i některým druhům křemenité hlíny také tak říká. On slouží

k leštění mosazu, mědi, stříbra, zlata a j. Rozdělává se olejem a natírá

filcem aneb koží. K dovršení lesku brává se nejjemnější šlemovaný

suchý prášek.

5. Anglická hlinka, která nic jiného není, než lehký jemný tripl

a také se jí tak užívá.

6. Popel z kostí, zvláště skopových, pálených v otevřeném ohni.

Pálené kosti se na moučku roztlukou a šlemujou, čímž se velmi jem

ného prášku k leštění zlatých a stříbrných věcí nabývá. Užívá se

buď prásku suchého k leštění aneb se rozdělává líhem a natírá koží

aneb filcem.

7. Křída šlemovaná neslouží tak k leštění jako spíše k čistění špi

navých mosazných, měděných a stříbrných věcí.

8. Tuha, kterou se lesk u ocele dovršuje.

Dosti dobře šlemovaná a tukem (lojem) smíchaná natírává se také

na kůži k obtahování břitev a perořízků. -

9. Kopt dobře vypálený ; on se rozdělává líhem a natírá koží aneb

kartáčkem na zlaté věci. Není-li vypálený, dává zašpinavělý lesk; jinak

slouží dobře k dovršení jeho. -

XLV. Kolomaže strojnické

a. Aby dřevěný olej kov nesežíral, dává se do něho olověný list

a ostavuje se po několik týdnů slunci. -

b. Do 50-ti dílů nejlepšího řepkového oleje dá se díl na drobno

rozkrájeného kaučuku a ohřívá se, až kaučuk se rozpustí.

c. Ve 3 mázech vody rozpustí se % lib. sody a do roztoku se dají

3. lib. loje a 6 lib. oleje. Smíšenina postaví se pak na teplé místo,

ohřeje asi na 70° R. a ustavičně míchá až zase ochladne. – Kolomaž

o něco řidší se dostane, rozpustí-li se /, lib. sody ve 3 mázech vody

a tímž spůsobem do toho zamíchá 3 mázy řepkového oleje a '/, lib. loje.

d., Smíchají se 4 díly vepřového sádla s jedním dílem tuhy; někdy
se i něco kafru do toho míchává.
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XLVI. Prvky a rovnomocniny jejich.

P r V e k znak vodík = 1 | kyslík=100

Vodík ............................ H 1 12-5

kyslík ...…….................. 0 8 100

dusík …...…................... N 14 175

uhlík ............... ............ C 6 75

*** ……………………..…. S 16 200

chlór ............ Cl 35-5 443-7

bróm ............. Br 80 1000

jód ................ J 127 · 1587

fluor............... F 19 237-5

fosfor... P 31 387-5

bór ……...........….......... B 11 138

selén ........................ • • • • Se 40 500

draslík..................... ..... K 39 488

sodík …..….................... Na 23 . 287-5

Vápník ........................... Ca 20 250

hořčík ............... .:..... Mg 12 150

křemík......... : ............... Si 22 275

hliník …….….…............... Al 13-7 171

lithium.. L 7 87

barium............ Ba 68.5 856

strontium......... Sr 43.8 - 547

beryllium........................ Be, G 7 88

cirkonium ............... • • • •• • • . Zr 34 425

thorium ......................... Th 59-5 · 744

Yttrium ...................... .. • Y 35 437

erbium.... • E 35 437

terbium ...... ................ T 35 437 ·

cerium ........................... Ce 46 575

lanthan ........... La 46 575

didym …................... • • • • • Di 47-9 599
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P r v e k znak vodík = 1 | kyslík=100

mangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mn 27-6 345

železo ............ Fe 28 · 350

chróm ........................... Cr 26-7 334

urán...... U 60 750

zinek ....... - - - Zn 32-7 409

kadmium.................. Cd 56 700

kobalt ..................... • • • Co 29.5 369

nikl .............................. N; 29-6 369

arsén ............................ As 75 938

antimón ......................... Sb 129 1612

vismut ........................... B; 208 2600'

cín ............................... Sn 58 725

titan .......... - T; 25 313

tantal...................…..…. Ta 68-8 860

niob .............................. Nb 48-8 610

šél ......... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • VV 92 1 150

molybdén.. Mo 46 575

tellur ....... -- - Te 64 800

vanadium ....................... V 68-5 856

olovo ........…................. Pb 104 1300

měď...……………....………… Cu 31-7 396

rtuť .............................. Hg 100 1250

stříbro ........................... Ag 108 1350

zlato.............................. Au 196-4 2452

platina ........…................. Pt 99 1237

palladium....................... Pd 53-1 664

iridium........................... Ir 99 1237

osmium ......................... Os 99.8 1248

rhodium.........…............. Rh 52 650

ruthenium ...................... Ru 52 650
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XLVII. Sloučeniny a rovnomocniny jejich.

S l o u č e n i n a znak rovno
H10CIllIlà

Kyselina sirková .................................... S0, 40

siřičitá (fdjmeflige) .... • • • • S0, 32

dusičná (@alpetera) ............... • • • • • • NO. 54

dusičelá (1litterfulpeter=)................ - NO, 46

dusíková (falpetrige) ................... NO, 38

fosforečná (#860ěphora) ................ P0. 71

fosforová (p60ěp6orige)................ P0, 55

fosfornatá (unterp5o8p6orige) ......... PO 39

uhličitá .................................... C0, 22

chlóristá (lleberdy(ora) ........ Cl 0, 91-5
chlórečná (($bíora) ..................... • Cl 0. 75-5

chlóričelá (llnterd)lor=) ................ Cl 0, 67.5

chlórová (d)lorige) ......» • • • • • • • • • • • • • • • Cl 0, 59-5

chlórnatá (unterdýlorige2)............... Cl 0 43-5

antimoničná .............................. Sb 0. 169

antimoničelá.............................. Sb 0, 161

arséničná (?Irfem2) .................... As Os 115

arsénová (arfenige). As O, 99

bórová ........... • • B 0, 35

brómičná.............. ................... Br 0, 120

.chrómová .................................. Cr 0, 50-7

jódistá .............................. • • • • • • • J0, 183

jódičná ......................………….... J0g 167

jódičelá .................................... J0, 159

křemíková................................. Si0, 46

nadmangánová (llebermangan?)....... Mn, 0, 1 1 1-2

mangánová ...................... Mn 0, 51-6

selénová.... - Se 0, 64

seléničitá.................................. Se 0, 56

sélová (S5d9eela) ................... • • • • • • W 0, 116
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S l o u č e n i n a znak rovno
Ill0CIllIl3

kysličník draselnatý................................. KO 47

draslíkový (459peroryb)......... K0, 63

měďnatý (Rupfer0r9b)................... Cu 0 39.7

mědičnatý (Stupferorybul).............. Cu, 0 71-4

nikelnatý .................................. Ni 0 37-6

niklitý ......... Ni, 0, 83-2

olovnatý........................ Pb () 112

olovičitý... Pb 0, 120

rtuťnatý .............. Hg 0 108

rtutičnatý ........... Hg, 0 208

sodnatý..................................... Na () 31

stříbrnatý.................................. Ag 0 116

stříbřičnatý (©rybu!)... • • • Ag, 0 224

uhelnatý...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 14

vápenatý .................................. Ca 0 28

železnatý.......... Fe () 36

železitý............... Fe, 0, 80

železnato-železitý........................ Fe, 0, 116

zinečnatý. .......... Zn 0 40-7

zlatnatý (S)rybu!).. • • • • Au 0 204-4

zlatoVý..................................... Au 0, 220-4

XLVIII. Výživn0st píce.

Takovou výživnost jako 10 liber sena poskytuje:

suchého jetele............... 8 liber | zelí...................... 30...40 liber

suché viky ................... 4 „ hráchu a fazolí...... 2... 3 »

slámy pšeničné .............. 52 „ pšenice........................ 5 »

„ ječné.................. 52 „ ječmene ...................... 6 „

„ ovesné ................ 55 „ 0VS8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 »

„ hrachové ............. 6 „ žita ..................…....... 5 »

nových zemáků ............. 28 „ kukuřice ...................... 6 „

starých » • • • • • • • • • • • • • 40 „ otrub ... .................... 5 »

žluté řípy..................... 35 » pokrutin...... ............. 2 m
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Cimentování 123

Cín 191

Cáry rovnoběžné 41

„ tečné . 45

„ „ vejčité 55

Cetverýk 122

Cístění skvrn 256

obrazů 258
v 33

Ctverec 17, 57, 58, 62, 64, 66,

70, 91, 92, 100, 120

Čtverník 118

Ctyrstěn 24

Dělovina 190

\

Stránka

Desítiúhelník 63

Devítiúhelník 60

Divadlo 135

Dlažba 135

Dlaždice 93, 136, 174

Drát - 136

Dříví 136, 170, 179, 181, 206

Drn 136

Dukát 165

Dvanáctiúhelník 61, 63

Dvéře 137

Elipsa : 19, 35, 48

Elipsoid 25

Firnaiz viz pokost.

Gallon 122

Glasury 255

Gonyometrie 26, 28

Gram : 165

Grán 165

Guma 205

Háky 138, 174

Hlína 104, 138, 179, 204

Hranol 22

Hráz , - 106

Hromádky 23, 105, 138

Hromosvod - 139
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Hřbitov- 140

Hřídel 183

Hřivna 165

Hustota 166, 168, 170, 173, 181, 188

Hyperbola 36

Chlév 134

Chodba 134

Chrám 134

Jáma 105

- Jantar 240

Jatky 141

Jehlanec 24

Jitro 120

Káď 109, 110

Kámen 141, 142, 169

Kanály 142

Kapaliny 173

Karát 165

Karátování 196

Káznice 142

Killogram 165

Klenba 20, 107, 198

Klíh 205, 206, 208

Klížení 205, 206

Kolmice 39, 40

Kolo 83, 84

Kolomaž 261

Komín 143

Konírna 144, 198

Kopál 232, 234

Korec 91, 94, 95, 105, 122, 123

Kořeny 5–11

Kostka 22, 102, 103, 121, 187

Košíky 145

Kotel 113

Koule 21, 24, 108, 111, 184

Kovy - 168, 171

- Stránka

Krámy 145

Kroky 117

Kruh 19, 34, 43, 57, 58, 59, 98,

112, 115

Kruška 122

Krytba 145

Kulečník 146

Kurník 146

Kužel 21, 24

Kyseliny a kysličníky 264

Kytování 212, 214

Láhev 187

Lak 231, 235, 236, 239, 250, 252

Lakování 238, 239, 245

Lán 120

Lázně 146

Lep 205

Lepení 205, 210, 211

Lepenice 197, 203

Lepivo 211

Leštění kovů 260

Libra - 164

Lichoběžník 17, 65, 95

Lití 188

Litre 122

Loket 118

Louka 91, 97

Malta 147, 179, 199

Maz 212

Máz 102, 122

Mázovec 107

Měřídka 123

Metre 118, 120

Míle 118

Mincování 194

Míra 104, 117, 119, 121, 122, 123

Mlat 198
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Mnohoúhelník 18, 58, 61, 68, 89,

90. 114

Mocniny 2–5

Modely 171, 172

Morgen · 120

Mosaz - 189

Nátěr 240, 246, 249

Natírání 238, 242

INávoz 148

Nemocnice 148,

Obdélník 17, 58, 64, 66, 68, 91,

92, 93

Obelisk 24

Obilí 174

Objem 22, 115, 116

Oblouky 13, 43, 44, 46, 80, 82,

88

3) klenbové 50, 53

Obrazy 253, 258

Obrazce 19, 69

Obvod kruhu 13, 83

Obydlí * 149

Okno 149

Omítka 150, 202

Osmiúhelník 60, 63, 64

Ovály 55

Ovčín 150

Pájky 191 :

Pánvice » 193

Parabola 20, 37. 55

Paraboloid 25

Parkety 151

Pás \ 22

Patnáctiúhelník 61

Pekárna 151

Peníze 195, 196

Pětiúhelník 59,

Stránka

Píce - 265

Pinta • 122

Pyramida 24

Písek • 152. 179

Planimetrie viz plochoměrství.

Plech 177

Plechovec 106

Plocha 16, 17, 99, 115, 119

Plochoměrství 17

Ploty - 152

Podlaha 93. 152

Pokost 231, 232

Pole 70, 91, 93, 95, 97

Poloměr 82, 98, 99, 115, 118

Popel 153

Povrch 20, 116

Pozlacování 241

Prisma 22

Prkna 153

Provazy - 153

Prsten 21. 25

Prvky : 262

Průměr 13, 14, 84, 99, 100, 116,

186

Přímá čára, přímka

Putny

Puzzolánka

33, 42, 68

25

199, 201, 202

Quart 122

Quarter 122

Roura 99, 100, 107, 154, 178

Rovnoběžník 17, 64, 66

Rovnoběžnostěn 23

Rovnomocniny 262

Rum 154, 179

Rumpál 84

Různoběžník 18

Retízek měřický 117
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Rímsa 155

Sádra 155, 178

Sáh 116, 119, 179

Sáhování 118, 121

Sector viz výseč.

Sedmiúhelník 59

Segment víz úseč.

Sejpka 156

Scheffel 122

Schody 155

Simpsonův návod 20, 25

Sklepy 156

Sklo 157

Skvrny 256

Slévání kovů 188, 194

„ zlata a stříbra 194

Slitiny 188

Sloučeniny 264

Sloup 115, 116, 183

Soudek 122

Srážení kovů 188

Stáje 157

Stavební rozměry 125

„ servituty 133

Stér 122

Stereometrie 22

Stodola 158

Stopa 117, 119, 121

Strana 89, 115

Strážnice 158

Stromořadí 158

Střecha 95, 158

Stříbro 165, 194

Sud 25, 112

Světnice 159

Šestiúhelník 59

Sindel 159

• Stránka

Skola 160

Skrob 205

Stuk 199, 202

Tangenta - 45

Tašky 95, 104, 160, 174

Těloměrství 22

Temnění skla - 251 ·

Tetiva, 88

Tetraeder 24

Tmelování 212, 214

Tmely 215–227

Toise 117

Tombak 190

Trám 182

Tras 199, 201

Trigonometrie 30, 32

Trojúhelník 17, 57, 58, 62, 64, 67,

93, 94

Tyče železné 175, 176

Uhly 40, 41, 86, 87, 88, 114

Uhlí 160, 179

Ulohy 39, 80, 115, 181

Useč 19, 23

Váha 164, 167, 168, 170, 173, 174,

176, 178, 180, 181, 183, 185

>Válec 21, 23, 106, 116, 186

Vana 108, 109

Vápno 94, 161

Vědro 105, 113, 122, 182

Velikost hmot 185

Věnec 19

Verst : 118

Vismut 191

Voda - 162

Vrata 162

Výseč 19, 23

Výška předmětů 77
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Vyzina - 207, 208 | Zhlaví.

Vzdálenost předmětů 71–77 | Zlatnictví

Vzdušiny 167, 174 | Zlato

Yard 117 | Zona

Zahrada - 92, 93 | Zrcadlovina

Záchod 163 | Zvonovina

Zeď 104, 163, 179, 203 | Zejdlík

Stránka

193

->#O&*

194

165, 196

190

189

181, 185
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