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jsou rozlehlá těla do výšky a hloubky. Všecky ze

miny jsou dírkovaté. Všecka těla dají se ztlačiti.

Mnohá těla jsou pružná. Všecky zeminy v teple více

méně se roztahují. Teplo zeminy neroztahuje toliko,

ono jest v stavu také skoro z většího dílu jich stav

proměniti. Teplo pohybuje se, rozděluje se v jistém

těle, a jak studenější tělo k teplejšímu přijde, tu pře

chází díl tepla z teplého do studenějšího. Stažitosť

od lípnavosti, která mezi rozličnými tělesy místo míti

může, třeba rozeznávati. Poslední všeobecná vlastnosť

zemin jest tíže, skrze kterou na podložku tlačí, nebo

když se podpora odejme neb odstaví, k středu země

padati se snaží. Zvláštní vlastnosti některých zemí

jsou: barva, chuť, vůně, hmat, znění. Mnohé zeminy

dají se na dvě nebo několik rozličných těles rozlou

čiti. Tak dá se rozpálením z vlhké hlíny voda vy

puditi; rozpálí-li se cinobr, tedy vyprchává síra a rtuť

se dá od ní odloučiti; mohou se taková tělesa v ne

stejnotvárné díly loučiti. Mnohé zeminy ale, ku př.

čisté zlato, síra nebo rtuť, dají se ovšem rozděliti,

rozpustiti, rozprchati, ne ale zapuditi » ani do nestej

nodružných dílů loučiti. Tyto jsou tedy jednoduché

hmoty, ony složené. My říkáme jednoduchým zeminám

také živly, původní hmoty nebo prvky, protože jsou

počáteční částky všech složených zemin , ano i zrost

lin a zvířat, tedy země se vším, co jí náleží. Naučili

jsme se potud do 60 takových jednoduchých hmot

znáti, z nichž asi polovice pro havíře důležitá jest.

Mezi ně náležejí nejdříve všechny známé kovy, pak

prvky zemských druhů, hlíny, oblátky a vápna, které

podivným spůsobem také takové vlastnosti mají, pak

uhlí, prvky vzduchu a vody, a prvky ještě jiných ze

min. Živly ty jsou: 1. platina samorodá, 2. zlato

ryzí, 3. stříbro samorodé, 4. rtuť samorodá, 5. měď

samorodá, 6. olovo samorodé, 7. železo samorodé,
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8. cín, 9. zink. – Tyto kovy jsou pro havíře nej

Jako stoupenci při dotčených kovech bývají : 10. vis

mut samorodý, 11. strabík samorodý (?Intimou), 12. da

sík (Robalt), 13. broník (9łitel), 14. bařík (Qungan),

15. barvík (Šßrpm), 16. dymavec samorodý (?(tjen),

17. vápník (Ral3ium), 18. hliník (?ííumnium), 19. křemík

(Štítcium), 20. horčík (0)}uguium), 21. draslík (Raíium),

22. sodík (9łatrium), 23. merotík (Barium), 24. solík

((Šßlor), 25. kazík (šíuor), 26. vtořík (ba3 8rom), 27.

řasík (buò Šob), 28. sladík (bač 8eryllium), 29. živěník

((Šerium), 30 ladík (&ubmium), 31. * didym, 32. *

(Šrbium, 33. dužík (Šrtbium), 34. * @autíjan, 35. japík

(?ítíjíum), 36. jestík (9)łolybbän), 37 * 9łiobium, 38. *

9łorium, 39. voník (©ěmium), 40. * $a(labium, 41. *

pelop (Belopium), 42. ruměník (9thobium), 43. * 9łu

tí)emium, 44. tantalík (Šuntaí), 45. luník (Söeícu), 46.

zemník ($ef(ur), 47. * Šerbium, 48. * Šorium, 49. cha

soník (Šttan), 50. nebesník (bač lirun), 51. * $enab

(Venadium, Vosadium), 52. krušek ($olfram), 53. Ytřík

()ttrium), 54. bořík (80t), 55. cirkoník (3ttfonium),

56. kostík (ber 9860ěphor), 57. síra (ber Götýmoefeí), 58.

uhlík (bet &o6(emitof), 59. kyslík (kysík, ber @uueritof),

60. dusík (@ttdftoff), 61. vodík ($ufferitoff).

Pozn. Těchto prvků čili živlů česká pojmenování

přicházejí také v slovníčku: ®eutfdj-böhmifdje3 $örter

6uď für $irt6fdjafgbeamte atd. von $r. @patný, Brag

1851; jedenácte jich tam chybuje, a sice didym, erbium,

lantan, niobium, pelop, rutenium, terbium, vanad, pak

norium, torium a palladium. V slovníku vědeckého názvo

sloví od komissí v Praze 1853 rovněž nepřicházejí české

názvy posléz jmenovaných jedenácti prvkův.

Kyslik s dusíkem smíšený činí vzduch; kysík s vo

díkem sloučený dělá vodu. Vzduch a voda horníku

tolik starosti nadělají, že se je naučí znáti jako přítele
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i nepřítele. Dobrého vzduchu nedostává se mu nej

více v jeho hlubokém dolu a on musí snažně ho tam

přivésti; a ještě horší je voda, ta mu tam hrozně překáží

a on ji musí velmi snažně vyklízeti. Ale uvidíme, že

mu obé zase velmi služebně se prokazuje. Vzduch

rozfukuje mu jeho huťský oheň a pomáhá mu kamení

rozpouštěti, voda pomáhá mu zlato vypírati a rudy za

máčeti, žene jeho přípravy, a hoření (horní) voda zdvíhá

i dolení ven. Všecky díly země, všechny nerosty a

zvířata jsou z jednoduchých hmot složeny. U rostlin

stává se to zrůstní silou, u zvířat životní silou. Jestli

se jednotlivé hmoty společně míchají, jsouce obě nebo

aspoň jedna z nich tekutá, tedy se sloučí, žádný díl

nepomíjí, ale předc znamenitě se promění. Rozpustí-li

se síra s rtutí, povstane rumělka, tak také povstane z

zinku a mědi mosaz, z železa a kysíku rez nebo okuje,

z železa a uhlíku ocel, stříbro slučuje se s rtutí, pak

zniká z solíku a vodíku varná sůl, z kysíku a vodíku

voda, z kysíku a uhlíku uhličnatka. Sloučené hmoty

mohou ještě dále s jinými se sloučili, ku př. mosaz

ještě s cínem k zvonovině, varná sůl s vodou, uhlič

natka s vápnem k mramoru. Sloučené hmoty mohou

na několikero spůsobů zase odloučeni býti. Učení o

hornictví potahuje se na vrtání, stavení štol, stavení

šacht, stavení dolů, konečně na přístavby, aby se čerstvý

vzduch na místa, kde se dělá, přivedl, voda se odvá

děla a dobyté kamení vytahovalo, o čemž všem v škole

hornické se jedná a my toho toliko proto jsme po

dotkli, abychom bystrosť čtenářovou na naše české

hornictvo zostřili. Nyní především musíme dotknouti

§. 3. obecného rakouského zákona horního, abychom

rozuměli, co jest důchod čili regal horní. I tento zá

kon nachází se v Zemském Věstníku vládním pro královstvu

eské na str. 269., a dotčený §. zní takto:

„Regalem (důchodem) horním rozumí se právo vrchna
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nejvyššímu zeměpánu náležité, dle kteréhož jsou mu jisté

mineralie, na svých přirozených ložiskách se nalezající,

ponechány, aby s nimi výhradně nakládal.“

„K regalu hornímu náležejí mineralie všeliké, jichž

se může užíti, protože v sobě obsahují kovy, síru, kame

nec, vitriol nebo sůl kuchyňskou, kromě toho vody cemen

tové, grafit (tuhu) a pryskyřice zemské, a konečně vše

liké uhlí černé a hnědé.“

„Mineralie takové slovou mineralie vyhražené.“

Držitel gruntů má ovšem právo volně nakládat nad

povrhem vlastně mu náležející půdy, nad vrstvou na

jeho gruntu se nacházející, na níž on se pohybovati a

stávení stavěti smí, nad rolní půdou, kterou zdělati

smí, nad spodním gruntem, který prokopati a užíti

může, předc ale jest obmezeno právo u vládnutí a užití

zvláštními zákony v mnohém ohledu.

Užívání vrstvy vzduchové totiž nad ní skrze přímá

stavení stojí pod policejním řízením, předpisy stavebními.

Vytěžení podzemního gruntu jest ale tak dalece

obmezeno, že podlé knihy městských (občanských) zá

konů §§. 398–401 od vlastníka gruntu z nalezeného

pokladu důchodu státnímu jedna třetina, nálezci cizímu

k nalezení pokladu nenajatému druhá třetina dána a

nechána býti musí.

Z mineralií na jich přirozeném ložisku přicházejí –

cích konečně nejvyšší zeměpán podlé svého králov

ského práva sobě jisté mineralie k vyhraženému na

kládání zachoval. Nynější zákon (od 23. máje 1854)

vyhlašuje za takové: všechny mineralie, které pro

svou vnitřní cenu za věc hornickou se uvažují; jest

tedy třeba nejprve jejich cenu kovovou zkoušet.

Přírodozpyt až potud následující látky za kovy

uznal a sice v první řadě 1) za těžké, a) ćastější:

platinu, zlato, stříbro, rtuť, antimon, chrom, cink, cejn,

olovo, vismut, měď, nikl, kobolt, mangan a železo, pak

*)*


	dunder5
	dunder22-25

