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9. Příloha 
 

 

Tato část obsahuje tabulky s podrobnějšími údaji o materiálu (Tab. A) a frekvenční údaje, 

z nichž vycházejí grafy analyzované v kap. 6 (Tab. B a C). Následuje transkripční poznámka 

a přepsané textové vzorky, které byly v této práci předmětem analýzy. 

 

 

Tab. A: Přehled údajů o materiálu (ke kap. 3) 

STŘČ. datum vydání počet znaků NVČ. datum vydání počet znaků 
BlahMus 1569 3634 ASTRO 1988 3556 
GelenLog 1585-1599 [?] 3531 BONSAJ 2007 3619 
GoerVin 1591 3516 ETIK 2008 3551 
HájVyp 1556 3650 HUDBA 1981 3611 
KocAbec 1585 3737 KOMET 1998 3568 
KoldPráv 1579 3646 LOG 1959 3604 
PartSoud 1620 [?] 3533 MANŽEL 1994 3588 
PodolMěr 1617 3525 MĚŘ 2007 3530 
RožmŠtěp 1598 3691 MOZEK 1961 3620 
ŘepanMor 1599 3695 PRÁVO 2004 3555 
ŠtěpRozkoš 1558 3560 RAK1 1957 3661 
ThadManžel 1605 3669 RAK2 1984 3590 
VočehMor 1552 3698 VĚK 2001 3782 
WalZahr 1577 3577 VINAŘ 2010 3660 
ŽalStar 1610 3563 ZAHR 1992 3563 
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Tab. B: Frekvence výskytu explicitně vyjádřených vztahů a jejich podíl na celkovém 

součtu všech expicitně vyjádřených vztahů v dané skupině 
STŘČ. SKUPINA NVČ. SKUPINA 

pořadí typ vztahu abs. frekv. % z celku typ vztahu abs. frekv. % z celku 

1 konjunkce 254 35,13 konjunkce 129 29,79 

2 příčina – důsled. 69 9,54 podmínka  47 10,85 

3 podmínka  65 8,99 příčina – důsled. 40 9,24 

4 předčas. – násl. 37 5,12 předčas. – násl. 22 5,08 

5 účel 36 4,98 účel 21 4,85 

6 explikace 34 4,71 konfrontace 19 4,39 

7 ekvivalence 30 4,15 opozice 17 3,93 

8 rektifikace 30 4,15 seznam 17 3,93 

9 přípustka 29 4,01 přípustka 16 3,7 

10 seznam 23 3,18 explikace 15 3,46 

11 současnost 21 2,91 současnost 12 2,77 

12 konfrontace 17 2,35 gradace 11 2,54 

13 opozice 12 1,66 exemplifikace 10 2,31 

14 přirovnání 12 1,66 specifikace 10 2,31 

15 restr. op. / výjimka 11 1,52 generalizace 9 2,08 

16 generalizace 10 1,38 rektifikace 9 2,08 

17 specifikace 8 1,11 konj. alternativa 8 1,85 

18 gradace 8 1,11 restr. op. / výjimka 8 1,85 

19 konj. alternativa 6 0,83 přirovnání 5 1,15 

20 nepravé vztahy 5 0,69 ekvivalence 4 0,92 

21 exemplifikace 4 0,55 disj. alternativa 2 0,46 

22 disj. alternativa 2 0,27 nepravé vztahy 2 0,46 

 CELKEM 723 100 CELKEM 433 100 
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Tab. C: Poměr počtu konektorů a počtu klauzí v jednotlivých textech 

STŘČ. SKUPINA NVČ. SKUPINA 

název 
počet 
konektorů 
(A) 

počet 
klauzí  
(B) 

poměr 
A : B název 

počet 
konektorů 
(A) 

počet 
klauzí  
(B) 

poměr 
A : B 

KoldPráv 23 79 0,29 MOZEK 14 78 0,18 

ŽalStar 43 109 0,39 ETIK 25 104 0,24 

PartSoud 48 111 0,43 MĚŘ 16 58 0,28 

HájVyp 43 96 0,45 ASTRO 28 94 0,3 

VočehMor 46 102 0,45 HUDBA 27 84 0,32 

GelenLog 53 113 0,47 MANŽEL 36 109 0,33 

GoerVin 53 112 0,47 RAK1 30 86 0,35 

BlahMus 48 97 0,49 VINAŘ 25 70 0,36 

ŘepanMor 54 108 0,5 ZAHR 28 76 0,37 

KocAbec 53 103 0,51 BONSAJ 32 87 0,37 

ŠtěpRozkoš 41 81 0,51 LOG 33 83 0,4 

WalZahr 48 91 0,53 RAK2 37 91 0,41 

PodolMěr 51 92 0,55 VĚK 35 85 0,41 

ThadManžel 47 85 0,55 KOMET 29 67 0,43 

RožmŠtěp 72 122 0,59 PRÁVO 38 79 0,48 

CELKEM 723 1501 0,478667 CELKEM 433 1251 0,348667 
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Transkripční poznámka a přepisy textů – středněčeské texty 
 

Při stanovování transkripčních pravidel jsme vycházeli z Vintrových Zásad (VINTR 1998: 

341–346), přizpůsobili jsme je však v některých ohledech účelům této práce.  

 

Grafika 

 

Starší grafický systém na novočeský (w na v, au na ou atd.), zjednodušujeme zdvojená 

písmena, jimž neodpovídají zdvojené hlásky (netreffný aj.), podle Vitra však ponecháváme 

nenáležitou morfologickou podobu (dřevěnný). Slova cizího původu ovšem na rozdíl od něj 

přepisujeme v originálním pravopise, neboť v odborných textech je zajímavé sledovat míru 

jejich zdomácnění (píšeme tedy constellací aj., na druhou stranu zase Merkuryáš, i suptýlnější 

s asimilovanou souhláskou). Psaní i,y  v domácích slovech přizpůsobujeme dnešnímu úzu. 

Skupinu th (planeth) zjednodušujeme na t, zachováváme pouze typ nětco. Neměl-li sazeč 

písmeno ů a užíval místo něj ú, píšeme kroužek (Doktorúm > doktorům). Zkratky 

rozepisujeme bez poznámky, ponecháváme pouze ustálené etc., t. (totiž). Velká písmena 

píšeme jako v dnešní češtině (s výjimkou adjektiva Boží a velkého písmena po dvojtečce). 

Hranice slov stanovujeme podle novočeského stavu, oddělujeme příklonky li, by a předložky 

psané dohromady se jménem, spřežky však ponecháváme v původním stavu (např. 

jedenkaždý). Svorky jakožto grafické členění textu (GelenLog) přepisujeme jako odrážky. 

Antikvu vyznačujeme kurzívou. Vlastní zásahy do textu signalizujeme hranatými závorkami. 

 

Hláskosloví 

 

V tiscích ponecháváme veškerou původní kvantitu samohlásek, tzn. nesnažíme se určit, zda 

jde o tiskovou chybu nebo o odraz dobové výslovnosti. V případě rukopisů, které kvantitu 

neznačí (ani písmenem j) doplňujeme diakritická znaménka podle dnešního stavu. Výsledek 

difongizace ý > aj neměníme na ej, neboť může naznačovat přechod přes střední vokál. 

V případě souhlásek nerozlišujeme na rozdíl od Vintra dvojí l; dále ponecháváme beze 

změny asimilace v souhláskových skupinách (huštší, zaneprážďňovati) či analogií 

vysvětlitelný posun v kvalitě hlásky (zadusuje), opravujeme však zřejmé tiskové chyby 

v kvalitě hlásek: 
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BlahMus:  9. poaetë] poëtae 

PartSoud: 27. w w ſtjnu] v stínu  

PodolMěr: 7. kraſſi] kratší 

RožmŠtěp: 8. Zita] žita; 13.–14. Sromům] stromům 

ŘepanMor: 8. noſſtowice] neštovice 

ŠtěpRozkoš: 19. wohraženě] vohražené 

VočehMor: 9. necházegij] nacházejí 

 

Morfologie a vyšší roviny 

 

Podle originálu píšeme předložky a předpony s, s-, z, z- a prézentní tvary slovesa být. 
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BlahMus 
 

Kapitola I. 

O rozdíle zpěváků. 

 

1. Poněvadž o muzice napsati nětco uložil sem/ nejprv ale co by muzika byla nechť se 

poví.  

2. Muzika jest umění jenž učí hlasy a rozdíly jich znáti/ jim rozuměti a z toho dobře to jest 

slušně/ náležitě a ozdobně, zpívati.  

3. O rozdílích muziky praviti maje/ slušné jest abych oznámil/ že ne muziku ale muziky/ 

totiž ty jenž umějí muziku/ a neb zpěváci sou (a jakž koli s hlasy a rozdíly i s znameními jich 

se obírají) rozdělovati tuto mám [.] 

4. Jedni sou ješto u Latíníků řeckým slovem se jmenují/ theorici, kteříž toliko s poznáním 

a vyrozuměním věcem muziky/ (totiž k zpívání příležícím etc.) se obírají.  

5. Zpíváním pak se nezaměstknávají/ buď proto že nástroje k zpravování hlasu/ t. hrdla 

způsobného k tomu nemají/ buď že o to nedbají etc.  

6. Jichž jest ten všecken cíl/ strany té věci uměti a znáti/ neb srozuměti. 

7. Druzi jsou jenž slovou practici, kteříž netoliko myšlením s muzikou zacházejí/ ale na 

tom dost nemajíce skutkem/ totiž hlasem/ to což mysl přebírá pronášejí/ to jest zpívají/ buď 

z příčiny své/ neb jiných líbostí/ buď pro ukázaní jiných a naučení jich.  

8. A ti slovou vůbec kantoři/ a neb česky dím zpěváci. 

9. Třetí sou ješto slovou poëtae,: Ti na samém poznání též i na pronešení těch věcí 

hlasem/ dosti nemajíce/ nětco píší a vydávají na světlo/ o muzice: a neb nějaké verše písně 

noty. 

10. Těch pak druhých jenž practici slovou/ umění na dvé se dělí.  

11. Jedno slove u Latíníků choralis: Prosté neb jakž někteří nevelmi náležitě říkávají 

lejkovské/ obecného lidu/ kdyžto všickni neb mnozí/ jedním neb jednostejným hlasu 

způsobem/ zpívají jednu píseň [.] 

12. To všem známe jest/ i těm jenž o muzice nikdy neslýchali.  

13. A tuť sou noty jednostejné a jedny. 

14. Druhe slove muzika figuralis, figůrné/ t. rozličných figůr a znamení plné maje not/ 

měr, i způsobů mnohou rozdílnost.  

15. Obe pak to netoliko hlasem lidským/ ale i nástroji hudebnými se pronáší.  
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16. Což má li k cíli svému přijíti/ t. ušima líbost učiniti/ a mysli někam pohnouti/ musí 

podlé jistých měr a zpráv se působiti. 

 

Kapitola II. 

Na čem muzika záleží 

 

17. Jakož pak od gruntu všeliké stavení se zakládati/ a odtud dále nahoru hnáno býti má: 

takž i tuto při spisování zpráv kantoru/ neb zpěváku potřebných/ od gruntu počíti se musí. 

18. Ano i ti jenž čísti učí/ nejprv figůry neb charaktery liter předkládají/ a v známost uvodí 

etc. kteréž když potom složeny a spolu vyřknuty bývají/ slovo srozumitedlné zavzní.  

19. Titoť pak jsou gruntové neb počátkové/ a jako nějací pramenové z nichž potom řeka 

kantorského zvuku se valí. 

I. Noty. II. Klíčové. III. Hlasy. 

20. Skrze noty jich způsobnosti/ a rozdílnosti myšlení skladatele zpěvu neb písně/ některé 

vymalováno bývá.  

21. Kterýchžto vlastností jak by porozumíno/ nýbrž i k nim přistoupeno býti mohlo/ 

ukazuje klíč.  

22. A to obé má li ušima neb sluchem býti chopeno/ musí k tomu přistoupiti/ a to vše 

pronesti zvuk neb hlas s svou rozličností/  

23. A takť z těch tří pramenů bývá provaz lahodného zpívání učiněn/ jimž mysl i svazána 

i vedena sem nebo tam býti může/ k tomu neb k onomu nakloněna.  

24. Bez těch tří věcí nebo bez kteréžkoli z těch/ žádná píseň neb zpěv dokonalý není.  

25. Nebo kdež not není/ tu by i text byl/ neznámý trefí li na něj zpívati nemůž [.] 

26. A bude li notováno a klíčů se nepřidá/ tu též ten jenž toho prvé nikdy nezpíval/ nebude 

uměti pojednou toho začíti/ nevěda ostré li čili povlovné/ čili měkké zpívání jest.  

27. Ovšem byl li by zpěv tří neb čtyř hlasů/ tuť nebude lze počíti/ dokudž se nebude klíčů 

doptáno. 

28. Staří před lety/ mnoho bez klíčů notovati měli obyčej/ z příčin těchto,  

29. Jedno že řídcí čacké umění muziky měli.  

30. Druhé že více podlé zvyku nežli podlé umění zpívání sva konali/ jední od druhých 

slýchajíce/ a více z slychání nežli z knih se učíce.  

31. I není jim co za zlé míti/ a však proto lepšího sluší raději následovati/ nebo bez 

takového místného rozdělení hlasů/ neb řádného a umělého hlasem sem nebo tam obrácení/ 

vyvyšování a snižování etc. To zpívání jak trefné bývá/ vědí a tomu rozumějí ti jenž zpěváci 
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prostřední třebas jsouce jiné slýchají (rozumějící neb nerozumějící muzice) od přirození 

k hlasu a zpěvův ušlechtilosti nezpůsobné/ jimž vůbec slovem latínským (a i nám již v češtině 

obyklým) devociáni říkají/ kteříž ani měkce neb povlovně/ ani zase tuze etc. nemohou zpívati.  

32. Než tak co nemazný vůz/ jakž mu jeho nehladký hlas/ v nezpůsobném hrdle se 

formuje/ nemaje jistých stupňů/ ani moha místně tu kdež myslil by neb měl/ sstoupiti/ jako 

sedlák opilý/ jenž i cestou i necestou se tápa/ sem i tam nohama nečerstvými pleta. 

 

 

GelenLog 
 

Až posavad bylo o důvodu. Pozůstává 

o pořádku (de methodo). 

 

1. Co jest?  

2. Jest rozumné vyvozování (dianoia) kderýmž vypovídání k sobě vlastně přináležející tak 

se skládají aby to mohlo dosáhnuto býti, čehož žádáme. 

3. Sem přináleží to pravidlo spravedlnosti χαδʼ α ὐτό kderéž přikazuje aby všeckno to což 

skládati tím způsobem míníme bylo (homogeneum) spolu zrozené neb zrostlé a jako díl téhož 

těla, k tomu aby každé věci což jejího vlastního jest bylo propůjčeno. 

4. (Proti tomu pravidlu jest poblouzení když to což jednomu přináleží, jinému připisujeme 

jako někdeří, úkazy (locos inventionis) v rhetorice pokládají ješto oni k ní nepřináleží než 

k logice. 

5. Ale řekneš že rhetor jich také potřebuje.  

6. I jest to tak: ale však ne hned čeho kdo potřebuje, to také k němu vlastně přináleží.  

7. Nebo rovně jako zlatník potřebuje železného kladiva k svému řemeslu, avšak ono 

nepřináleží k jeho umění jako by on je dělati učil, než musí je vzíti od zámečníka: Tak rhetor 

potřebuje li čeho z logiky musí k ní jíti a takových věcí sobě vypůjčiti, avšak nemusí je za své 

vlastní bráti jako by měly k jeho umění přináležeti.  

8. Neb on toliko to má svého což k okrášlení mluvení přináleží.  

9. To rozuměj i vo jiných věcech) 

10. Jaké tehdy jest zde naučení?  

11. Abychme začali od nejvrchnější věci a tak potom jako po stupních k dolejším 

přicházeli až právě k nejnižší.  
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12. Vrchní se jmenují kderéžkoliv známé jsou jednomu každému a světlé, tak že snadně 

samy od sebe srozumíny budou moci býti.  

13. Nizší pak sou kderéž nemohou se jináč srozumívati leč ty vrchní předcházeti budou.  

14. Ten pak pořádek jediný dokazují a potvrzují umění, v kderýchž vrchní věci napřed se 

kladou, nizší zadu. 

15. Protož vypsání věcí (definitio) má se na před pokládati, za ním potom dělení 

(distributio) kderéžto bude li mnohonásobné, předek má míti na stránky dělení (in partes) 

tomu se přidají vlastnosti jeho jestli jaké bude míti. 

16. Potom dělení z úkazův nizších (ex speciebus) následovati bude.  

17. Týž pak stránky, a vrchní vlastnosti, i nizší úkazové (species) tím spůsobem se mají 

tractovati a vypisovati kderýmž sou v dělení vedle své světlosti položené a transitionibus jestli 

drobet od sebe sou vzdálené vyjadřováním, mají býti svázané. 

18. Příklad 

Toho v této logice můžeš poznati.  

19. Nejprve zajisté pokládá se vypsání vší logiky. 

20. Logika jest umění užívati dobře rozumu, potom hned za ním jde dělení. 

21. Logika se dělí na 

- vyhledávání 

- složení. 

22. A to máš summu vší logiky již se v ní víc nic nepokládá.  

23. Již pak dále chceš li věděti kderá stránka má napřed býti z těch dvou poznáš že 

musíme prv naleznouti nětco nežli to složíme.  

24. Tehdy vyhledávání jest první.  

25. Tu opět stránku všecknu vyhlídni a poněvadž ta učí o úkazích ti se dělí na příčinu, 

oučinek etc. 

26. V těch opět úkazích poznáš že pořádek velmi jest moudře spůsobený, tak že co od 

přirození svého má napřed býti to jest co pak zadu to tolikéž.  

27. A to byla první stránka. 

 

28. K druhej se přistoupí s transitione takto. 

29. Až potud sme měli o vyhledávání úkazu (druhá potom stránka transitionis) pozůstává 

složení. 

30. Tam opět najdeš vypsání potom dělení na 

- propovědění axioma 
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- důvod syllogismus  

- pořádek methodus  

31. Chceš li opět věděti kderá na před kderá zadu má býti tehdy pozoruj, že vypovědění 

má přední místo poněvadž ono samo od sebe může poznáno býti.  

32. Potom důvod v kderémžto propovědění se navozují.  

33. Nebo jestli jest důvod tehdy již muselo propovědění předjíti.  

34. Naposledy pořádek v kderémžto se pořádku jak propovědění tak důvodové [nalézají]: 

a to jestli tak jest tehdy i propovědění i důvod již musely předjíti.  

35. Tak o jiných všech uměních sepsaných rozuměj. 

36. Příklad jinde. 

37. Ten pořádek pak netoliko v umění, ale ve všech věcech má šetřín býti, když koliv 

chceme světle a zřetedlně někoho o něčem vynaučiti.  

38. Což aby mohl každý snadně poznati nebudu sobě stěžovati příklady vyjádřené od 

učených mužův tuto položiti, jako chůvy obyčej mají dítkám malým kaši prožvejkati 

k snadnějšímu zažití, aby tento pravě od Boha lidem zjevnej pořádek mohl v tractování 

dostihnut býti. 

39. První příklad 

vezmeme z epištoly svatého Pavla k Římanům kderáž obzvláštním soudem sepsána jest.  

40. Ta tehdy epištola může se na hlavní stránky tři rozděliti totiž na 

1 počátek aneb předmluvu 

2 vyučování 

III zavírku 

kderéžto stránky sou ovšem přirozeným pořádkem položené. 
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GoerVin 
 

Kde/ kdy/ a kterak se vinohrady vysazovati/ neb rozdělávati mají. 

 

Kapitola II. 

 

1. Florentinus píše/ že se mají vinice rozdělavati a rozsazovati kdež jesti země černá však 

nepříliš mastná/ buďto proti vejchodu/ poledni/ západu/ neb půlnoci/ do krechtu podlé 

naučení Catonis Capite 4. loket zhloubí a ¾ zšíří křížem/ rovně jeden reflink proti druhému: 

a to jakž Anatolius o tom dí/ Třetí neb čtvrtý den po novém měsíci/ toliko jestli tu ouvor ať 

také má náplav: neb taková země příliš vlhkosti ani suchosti k sobě nepříjme/ nýbrž vždycky 

jakožto hlína zůstane.  

2. Tu a na takových místech sobě bílé víno zrost oblibuje/ Když les a náprava dobrá 

oužitek přinesti může/ a ačkoliv Cassianus radí: že se z jara reflinky rozsazovati mají/ však 

nic méně Democritus a Didimus o tom/ že lépeji na podzím po sňatém užitku když již listí 

z lesu zpadá/ les vyzralý a reflinky v své mocnosti zůstavají/ na tři neb čtyry voka postaviti/ 

nežli z jara na dvě/ se srovnávají: k čemuž i naší nakladníci někteří přistupují/ však aby se 

přes zimu zatahovali. 

 

Kdy/ kterak a kterého času které dílo na vinici rozsazeté dělati se má. 

 

Kapitola III. 

 

3. Vinice/ tak jakž nahoře dotčeno/ rozsazena a odkryta má/ jakž Pamphilius píše 15. dne 

měsíce unora až do 26. tehož měsíce obraňujic okolo keř/ řezaná býti/ a to/ podlé naučení 

Demegerona, pošikem navopak proti poledni/ aby když les pláče očím neškodilo/ a nejvíce 

leč by pařez silný byl/ na tři neb čtyři voka postaveno bejti.  

4. Velí pak Africanus kosiře kterými se řezba děje nedvědím sádlem nebo česenkovým 

olejem namazati pravic že mraz a vopar lesům škoditi nemůže.  

5. A ma kosíř podlé naučení Columella libro 4. cap. 25. tak spůsoben bejti.  

[obrázek] 

6. A po řezbě hned poroučí Anatolius prvé nežli by se les počal kopati/ a to tehdaž když 

jesti sucho: Neb když jest mokro a déšť/ kopačky větší škodu nežli zisk nesou/ a má se zem 

dobře zhluboka/ ne jako naší nedělní vinaři do dlaní/ ale okolo každého pařezu (jestliže 



12 
 

chceme poklad/ jako onen otec synům svým na vinici zakopaný zanechal/ najíti) do půl lokte 

odevříti a hejbati.  

7. Po kopačce sluší také rozvody klásti/ a nejméně do kolenou zhloubí/ aby příjda 

nerozumný kopáč škody neudělal/ též také břidlicí/ neb jinou dobrou zemí zanášeti/ a to když 

jest les sezralý.  

8. Jistější a bezpečnější v pravdě/ praví Paraxinus, že jest na podzím měsíce listopadu/ 

nežli zjara měsíce dubna klásti rozvody. 

9. Socion velí podlom dělati/ když víno odkvetne/ a ten pěkně holými rukami když nový 

měsíc jest/ vykonati/ a to co daremního jest svrci/ tak aby slunce na hrozny dojíti a víno 

potom sezrati mohlo. 

10. Didimus poroučí tyčiti když měsíce přibejvá/ a vazati když měsíc schází/ a hned 

potom pod zeleno kopati/ s nim se i Diophones srovnává/ však potom když vína zaměkávají/ 

a tráva hrubá jest tu vytrhati/ aby hroznové na zemi neležely/ opatrovati přikazuje. 

 

Kterak se lísy připraviti/ vína zbirati/ sudy sichrovati/ a vinice krejti mají. 

Kapitola IIII. 

 

11. Lis má vždycky podlé naučení Apulei měsíce října odevřín/ čeřen zalíván/ nádobí 

pobíjené/ čistou studničnou vodou namočen/ a pěkně vymeten a poklizen býti/ aby při času 

vína zbírání žadného smradu nebylo.  

12. Mají se také vinaři při tlačení vína čistotně míti/ sudy horkou vodou s tureckou šalvějí/ 

pelynkem a jalovcem zvařenou vysichrovati.  

13. A potom pěknou studenou vodou vyplakovati/ také kouskem flastříčkem/ o kterém se 

při strhování vína zmínka činí/ podlé řeči Diophonis vnitř vykouřiti.  

14. Neb vas male mundatum vinum reddit viciatum. Ni sit sincerum, vas perit atque 

merum.  

15. A tak pomalu mest do nich líti/ a červené pro barvu tim častějí karbovati/ a až do dna 

hejbati. 

16. Jest pak hned zvláště když jest les sezralý potřebí tyči tahati/ a vinice pěkně krýti/ a 

má každý keř zvláště když jest les hustý kryt nejdelší rýví vespod/ a jiné pořád pěkně na ně/ 

aby potom při zdvíhání žádná škoda se nestala/ kladený býti. 

 

Kterak mají sklepové vinní a vína v ních se opatrovati/ koštovati/ prodati a kupovati. 
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Kapitola pátá. 

 

17. Apuleus píše/ že sklepové vinní mají měsíce října odevřeni a vyčištěni býti/ proti 

vejchodu a půlnoci vokna míti/ v nichž se nic od masa/ česenku/ cibule/ letního čásu růže a 

chleba chovati nemá/ také od marštalí a latrinis podál ležeti/ a každý sud jeden od druhého 

pro dohlidání 1 ½ pídi zdálí/ od stěny pak ¾ lokte čepem napřed položeno/ a často dolíváno 

býti.  

18. Vinum de Cos, má li tyto tři litery C. O. S. čili nic/ to jest/ Colorem, Odorem & 

Saporem: velí Florentinus koštovati/ když vítr od poledne věje/ a to ráno na šítrobu.  

19. Latiníci takto o probování vín praví: 

Vinum spumosum cito si influit est vitiosum. 

Clangit subtile in fundendo tacet tibi vile. 

Dum saltant athomi est probata recentia vini. 

20. Aphricanus pak praví že se může voda od vína odmísiti takto/ když se rozpuštěný 

kamenec do vína vleje/ a špunt houbou olejem dřevěnným napuštěnou zacpá/ a sud na špunt 

obrátí/ voda že vyteče. 
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HájVyp 
 

Kapitola IIII. 

O jménu této kométy/ přirození/ a příčinách z kterych by pošla. 

 

1. Tato kométa nynější kterouž jsme viděli/ nebyla velmi přílíš veliká/ a na pohledění 

sotva byla jako jiná z hvězd větších kteréž slovou primae magnitudinis.  

2. Než vocas dosti dlouhý měla/ kterýž k jedné toliko straně pouštěla/ huštší najprv/ potom 

vždy ředší/ tenčejší/ a špičatější/ spuosobem šípu.  

3. A protož/ podlé smyslu Arystotela/ ji připisuji ad eam speciem kteréž jmenuje barbatas 

neb caudatas.  

4. Podlé astrologuv pak/ kteříž také obzvláštním jménem všecky kométy jmenují/ slouti 

můž nigra, A jest přirození Saturnova/ v jehožto vyzdvižení na znamení Váhy se zapálila/ a 

byla barvy bledé/ pošmúrné a smutné.  

5. Vocas nejednostajné byl barvy a formy/ ale najprvé hustější a žlutější/ potom vždy dále 

ředšejší a k konci špičatý: Kterážto barva Merkuryášovi se připisuje.  

6. I z té příčiny tuto kométu kladu býti přirození Saturnova a Merkuryašova.  

7. A ačkoli znám to dobře/ že podlé toho/ jakž jeden každý nad druhého vostřejší 

a zřetedlnější zrak od Pána Boha sobě daný má/ ten a takový lépe tu kométu spatřiti jest mohl/ 

a tak dostatečnějí o ní/ i z strany velikosti/ i barvy souditi/ o čemž i Seneka v šestých knihách 

naturalium quaestionum v kapitole XI vypisuje.  

8. Však proto ani na takové spustiti se nenáleží/ Neb i oni pochybiti/ by jakkoli vostrý 

zrak měli mohou/ zvlášť v tak veliké výši/ kteráž jest od země na XXVII tisíc mil/ což by 

dostatečně se ukázati a dovésti mohlo.  

9. Kterúžto vysokost/ jak medle svým zrakem dosáhnouti mohou/ an po sto krocích na výš 

zrak náš hned krhá a mdlí/ a výš aby věc v svém pravém spuosobu a velikosti poznati mohl/ 

nikoli vznésti se nemuož/ o čemž perspectiuum dobře známo jest.  

10. A že to tak jest/ nechť sobě jeden každý příklad vezme na makovicích/ kteréž někdy 

velmi veliké/ co nějaká káď budou/ a však nám velmi malé co nevelká koule se býti zdadí.  

11. I nechť pak kdo srovná tu vysokost kométskou od země s najvyššími věžemi neb 

horami.  

12. Kdož pak ne na samý zrak zpolihá/ aby nim o přirození a velikosti kométy souditi 

chtěl/ Ale šetři také znamení na kterémž se zapálila/ a jiných hvězd a planét/ ten a takový 

gruntovnějí a dostatečnějí o přirození jejím souditi muože.  
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13. A tak já nezpolehv na samý zrak muoj/ jejž z daru Pána Boha všemohoucího dosti 

dobrý mám/ jej jsem pojistil/ nalezv začátek kométy v vyzdvížení Saturnovým/ a při 

hvězdách na větším díle přirození Saturna a Merkurya/ a velmi málo Marsova.  

14. Protož svobodně položil jsem přirození její býti Saturnova a Merkuryášova a velmi 

málo Marsova. 

15. Co se dotýče příčin/ z kterých by pošla kométa/ těmi nebudu se již nyní 

zaneprážďňovati/ abych neprodlil/ pospíším raději k vyznamenání jejim/ Neb vím a znám/ že 

všickni najvíc toho toliko žádostiví jsou/ A příčiny ad philosophorum scholas odešli.  

16. Toliko toto krátce voznámím/ že ta veliká a hrozná hromobití při konci roku 

předešlého/ a potom větrové náramně velicí a dosti dlouho trvající/ byli jistým znamením a 

příčinou zplození kométy. 

17. Naposledy ještě i tohoto dotknouti musím.  

18. Ačkoli někteří v svých pranostykách na tento rok o kométě položili/ že by tohoto roku 

vyjíti měla/ Však to nemá rozumíno býti o této/ kterouž jsme nyní viděli/ Ale o jiné/ kteráž 

ještě tohoto léta býti muože.  

19. Nebo příčiny ty/ z kterýchž jsou oni kométu býti soudili/ jsú teprv po vyjití této 

kométy nynější přišly.  

20. Protož/ aby o této kométě mínili/ toho žádný vylíčiti nebude moci/ leč by kdo tak 

nesmyslný býti chtěl/ aby causam posteriorem kladl suo effectu, Že jsou pak o kométě 

v svých pranostykách položili/ v tom já se s nimi také srovnávám/ že by ta spojení všech 

planét/ krom samého Jupitera/ na znamení Skopce/ při nastání nového měsíce dubna/ kométu 

přirození Mársova zploditi měla.  

21. Neb jistě to sjití sněmovní planét na znamení Skopce (jichž samých měsíce března ve 

XXII dnech deset se zběhlo/ a jestliže i jiné k nim přičteme/ tehdy neplně ve třech měsících 

XIIII jich najdeme. Nápodobně jako oněch XVI/ na znamení Ryb/ léta etc. XXIIII) velikou 

moc míti budú/ a ji měsíce srpna a září/ ukazovati začnou/ a na díle místem/ měsíce dubna 

a máje: Dále toho vykládati nechci.  

22. Divím se pak/ že žádný o tolik spojeni zminky neučinil.  

23. Ta spojení všecka šetřiv/ a jiní jiná některá toliko z nich/ že by kométu učiniti měla/ na 

tom jsme se srovnali/ A já v svém exempláři jehož jsem vuobec nevydal/ mezi jinou řeči/ 

takto o tom spojení jsem napsal. Certum est etiam, tot luminum coniunctiones in signo calido 

& igneo, attracturas e terra in aerem plurimos pestilentes halitus, ipsum inficientes, unde 

plurimae aegritudines, uelut e largis simo quodam fonte scaturient & promanabunt. Non 

paruam etiam praebet mihi suspitionem, multiplicem illum Stellarum conuentum, & quasi 
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conglobationem quandam, progeneraturam nouum quoddam sydus, aut cometam quod 

martialem sit habiturum naturam.  

24. Protož jestliže druhá kométa zvláště tohoto roku nám se ukáže/ tať bude/ o níž jsme 

z již dotčených spojení zmínku činili. 

 

 

KocAbec 
 

II. verš. BETH. 

Dověřuje se jí srdce muže jejího: nebo tu kořistí nebude nedostatku. 

 

1. To jest: Jak manžel své milé manželce důvěrně poroučí všecek svuoj dum k správě/ 

spolehna upřímně na její rozšafnost a bedlivost: Tak také ona své povolání vykonává/ aby 

v hospodářství žádného nedostatku nebylo/ anobrž toho dovozuje/ že tak mnoho bývá potřeb 

v domě/ jako vojáci kořistí po vítězství nabývají.  

2. Dvě pak ctnosti rozšafné a věrné manželky/ v těchto krátkých slovích od Ducha svatého 

se předkládají. 

3. Přední/ že se ona řečí/ skutkem i všemi obyčeji tak uctivě/ náležitě a šlechetně chová/ 

buď to  v přítomnosti aneb také v nepřítomnosti manžela svého/ že on se jí z celého srdce 

svého/ všech věcí důvěřiti může. Poněvadž mu žádné příčiny k tomu nedává/ aby nětco 

nenáležitého o ní smejšlel/ a nějakou starost měl/ aneb odkudž by zlé domnění o ní vzíti mohl.  

4. Kterýmiž se spůsoby láska manželská zachovává/ a den ode dne více se rozmnožuje. 

5. Což i na druhou stranu muž zachovati jest povinen.  

6. Kdež se zajisté z jedné aneb druhé strany k zlému domnění příčina dává/ tu se ustavičně 

jeden i druhý jako v očistci nějakém/ mučiti a trápiti musí/ kudyž láska manželská hasne/ 

a jeden k druhému žádné dobré vuole/ chuti a důvěrnosti nemívá. 

7. Druhá ctnost pobožné a rozumné manželky jest/ že se statečně a zmužile/ s takovou 

pilností a rozšafností/ správy hospodářství a živnosti ujímá: aby muži nebylo potřebí tou 

domovní starostí srdce svého obtěžovati/ anobrž aby toliko to což kromě domu aneb vně jest/ 

a na čemž na větším díle jeho povolání záleží/ řídil a opatroval: Věda o tom dobře/ že živnost 

a domácí hospodářství/ skrze manželku dobře opatřeno a spraveno jest: jako skrze tu/ kteráž 

všecko k dobrému obrací/ a toho aby se na ničemž škoda nestala/ to podlé nejvyšší možnosti 

pilně ostříhá.  
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8. A protož ne bez příčiny Duch svatý pověděl/ že takový manžel při živnosti nebude míti 

žádného nedostatku: nýbrž že ve všech věcech všudy veliká hojnost bude/ aby nebylo potřebí 

manželu na nějaké nenáležité cesty dobývání statku/ a rozhojnění hospodářství mysliti.  

9. Nebo kdež se v bázni Boží při hospodářství pilnost nachází/ tu také Pán Bůh své 

požehnání dává/ a živnost jejich vždycky se den ode dne více rozmnožuje/ a hospodářství 

polepšuje.  

10. Kdež pak lenivá/ ničemná/ aneb nerozšafná žena v domě jest/ tu se nechce nic dařiti/ 

žádného zniku tu není/ žádná práce jakkoli násilná muže/ nic nespomáhá: Anobrž což on 

v svém povolání/ s velikou pilností vypracuje a vyzíská/ až mu častokrát pot oči zalévá/ to 

všecko v kuchyni zahyne: a co zisku příjde/ to skrze nedbánlivost a neopatrnost manželky 

jemu zmizí.  

11. Kteréžto hospodářství jest rovně jako nějaká rozeschlá a nepobitá nádoba/ do níž 

cožkoli se vleje/ to všecko zase mnohými děrami vyteče.  

12. Nad to výše manželu se při vykonávaní jeho povinnosti veliká překážka děje: A 

naposledy i k tomu přichází/ že všecko hospodářství sám spravovati a opatrovati musí.  

13. A když ani to nespomůže/ na nějaké postranné cesty dobývaní chleba a živnosti 

nastupovati bude.  

14. Což mu mysl těžkou/ neveselou a nevhodnou přináší/ tak že kdyby chtěl takového 

břemena déle snášeti moci nebude/ ale vším všudy o zem mrště/ mezi povaleče a nuzníky na 

koráb se/ jakž říkají/ dostane. 

 

III. verš. GHIMEL. 

Dobře činí jemu a ne zle/ po všecky dny života svého. 

 

15. Rozumná žena bedlivě toho šetří/ čim by manžel její obveselen/ a jako občerstven býti 

mohl.  

16. Tim spuosobem hospodářství spravuje/ tak se k němu chová a ukazuje/ i dobrotivost 

k sobě a lásku jeho vzbuzuje/ aby mu vždycky milá/ příjemná/ i vděčná byla.  

17. A protož se o to stará a pečuje/ když manžel má do domu přijíti/ aby všecky věci 

v tom spůsobu a v takovém pořádku nalezl/ nad kterýmž by obzvláštní měl potešení a 

zalíbení: jakž domů příjde hned se k němu tváří veselou a řečí přívětivou ochotně ukazuje.  

18. A se vší bedlivostí toho šetří/ aby mu v nětčem protimyslná nebyla/ aneb k hněvu ho 

nepopudila a tak k zkormoucené a těžké mysli příčiny nedala.  
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19. Pakli co toho prvé pozná býti při manželu/ hned to předchází/ a hněv manžela svého 

krotí/ popudí li se na ni za některou příčinu zůřivě/ a neveselou tváří k ní promluví/ tedy ona 

zase tvrdými a protivnými slovy mu neodpovídá: ale pěknou řečí ho kojí a k rozveselení srdce 

jeho všelijaké příčiny dává.  

20. Přivede li s sebou domů některého hostě/ anebo navštíví li ho kdo nenadále/ tedy naň 

nebuble a nerepce/ než každého známého i neznámého přivítá/ každému se vlídně ukazuje/ 

a kohož manžel její rád při sobě má/ k tomu se také ona uctivě a náležitě ukazuje/ a nemuž li 

ho pro nenadálost jídlem aneb nápojem dobře poctiti/ ale přívětivostí a vlídností tak se 

k němu chová/ aby ji slušně v té příčině leč nějaký Momus a Codrus nemohl pomlúvati. 

 

 

KoldPráv 
 

A I 

 

1. Každý kdož chce práva znáti/ a v ních s prospěchem sobě čísti/ i také potom v čas 

potřeby nastalé jích požívati/ má předkem věděti a znáti/ co jest právo/ a odkavád svuoj 

začátek beře.  

2. Kteréž (jakž učitelé práva pokládají) na spravedlnosti založeno jest/ a od ní začátek 

jména svého má.  

3. Nebo slove právo/ jako nějaké pravidlo/ podle kteréhož soudcové lidské spravedlnosti 

rozeznávají/ a po něm/ co po nějakém pravidle/ příhody a rozličné případnosti lidské 

rozsuzují. 

4. Slove pak v právích spravedlivost/ aneb spravedlnost/ ustavičná a neměnící se vuole/ 

kteráž jednomu každému uděluje toho práva/ jakéž komu náleží.  

5. A protož jmenuje se také matkou všech lidských nařízení a ustanovení/ kteráž sobě lidé 

v obcech za právo ustanovují.  

6. A tak které právo aneb nařízení na tom gruntu/ totiž spravedlnosti založeno není/ to by 

pak od kohokoli ustanoveno a nařízeno bylo/ právem vlastně slouti nemá. 
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A II 

 

7. Právo pak nic jiného není/ nežli umění a rozeznání dobrého od zlého/ spravedlivého od 

nespravedlivého/ pravého od křivého/ mírného od nemírného: kteréž jednohokaždého k tomu 

vede a učí/ čeho se má přidržeti/ a čeho se zase vystříhati. 

8. A tak známost a umění práv záleží na tomto trém: totiž/ ctně a šlechetně živu býti: 

Bližnímu v ničemž neubližovati: A čím komu kdo spravedlivě jest povinovat/ toho jemu sám 

od sebe udělovati.  

9. Což kdyby vůbec ode všech zachováno bylo/ nebylo by potřebí práv psaných/ ani 

zřízení/ ustanovení aneb snešení obecních/ a lepší mnohém by řád mezi lidmi byl.  

10. Ale poněvadž pak tak již lidské zlosti na vrch vzešly/ že žádný sám od sebe bližnímu 

svému za spravedlivé učiniti nechce: Protož tak mnoho práv psaných/ a rozličných nařízení/ 

a statut těchto časuov jse nachází/ jimiž by vždy aspoň některak zlí a neposlušní lidé mohli 

ztrestáni býti. 

11. Dělí se právo na dvé: in ius publicum, totiž na právo obecné/ kteréž vuobec na všecky 

se vztahuje: Et in Ius privatum, a na právo obzvláštní/ kteréžto toliko některých osob vlastně 

se dotýče/ a na jisté krajiny aneb města obzvláštně se vztahuje. 

12. Ius publicum, právo obecné/ zavírá a obsahuje v sobě ouřady a povinnosti osob 

v ouřadech postavených/ o kterémž v těchto právích v tom toliko artikuli krátce se dotkne/ 

kdež o povinnosti soudcův a konšelův položeno bude.  

13. A pod titulem iuris publici, všechna také práva císařská rozuměti se mohou. 

14. Pod jménem pak iuris privati, to jest práva obzvláštního aneb na osoby se 

vztahujícího/ zavírá se ius naturale, právo přirozené: ius gentium, právo všech národuov aneb 

lidí/ totiž právo to/ kteréhož všickni národové po všem světě požívají: A právo městské/ ius 

civile, kterýmž lidé v jedné obci obývající se spravují. 

15. Slove pak právo přirozené to/ k čemuž přirození/ netoliko člověka/ jakožto stvoření od 

Boha rozumem obdařené/ ale také všeckny živočichy nakloňuje/ aby oni k tomu z přirození 

náchylni byli/ to věděli/ znali/ i také činili/ k čemuž je přirození vede/ totiž/ aby z sebe plod 

pošlý ochraňovali/ jej opatrovali/ dobrodincům svým za dobrodiní se odplacovali/ před 

násilnou mocí se hájili a bránili/ a k těm jiné podobné věci. 

16. Ius gentium, právo všech lidí a národův slove to/ čehož všickni lidé po všem světě 

požívají/ a k němuž přirozeným rozumem/ i náchylností přirozenou se vedou/ jako/ posly 

a legáty v ochraně míti/ a jím neubližovati: Poddané své před mocí ochraňovati: Války a boje 
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proti násilníkům a tyranuom vesti: Příměří a pokoj do jistého času uložený ve všem zdržeti: 

Což komu se připoví/ tomu dosti činiti/ a jiné mnohé k těm podobné věci. 

 

A III 

 

17. Právo městské to vlastně slove/ což v kterém městě/ v obci aneb v jedné krajině lidé 

sobě nětco za právo/ dle zachování svornosti a pokoje/ nařídí a ustanoví/ jak by se jedni 

k druhým/ buď při soudech/ aneb dosahování svých spravedlivostí chovati měli.  

18. Též při námluvách/ trzích/ smluvách/ a jiných najednáních přátelských/ při nápadích 

z jedněch na druhé/ jaký pořádek chovati a držeti se má. 

19. Nachází se také ius consuetudinarium, to jest/ právo dávním zvyklým užíváním od lidí 

přijaté/ kteréhož šetřiti se má v příkladích a v skutcích předešle mezi lidmi zběhlých a již 

rozsudky stvrzených/ a tak jako již za právo ujatých.  

20. Však toliko aby taková právní zvyklost/ nebyla proti spravedlnosti a dobrým mravům/ 

tak jakž o tom práva vyměřují. Que pia consuetudine firmata sunt, pro iure et lege 

observabimus, in uus, quae non ex scripto descendunt.  

21. To což dobrou zvyklostí utvrzeno jest/ za právo držeti budeme/ v těch věcech aneb 

případnostech/ kteréžto právy psanými vysloveny nejsou. 
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PartSoud 
 

1. Když jsem spatřil, an mnozí z lidu obecního, i dosti učení, toho domnění byli/ jako by 

měsice března nějaké nové hvězdy na západ slunce se ukazovaly: umínil jsem také o tom tuto 

své zdání a soud položiti.  

2. Jiní zajisté pravili/ že nová hvězda se ukazuje na východ/ jiní, že na západ.  

3. A to domnění odtud pošlo/ že někteří planétové po západu slunce v těch se místech 

ukazovali.  

4. Nebo Saturnus zapadal okolo půlnoci/ a okolo tří hodin na noc byl u prostřed nebe.  

5 .  Ju p iter a Márs u  v ečer byli v paprslcích slunce: a když zapadalo slunce/ poněkud se 

spatřiti mohli.  

6. Venuše od šestnáctého dne měsice března šla nad Jupiterem.  

7. Merkuryáš na svitání byl v paprslcích slunečných.  

8. A tak Márs za sluncem brzy zapadal/ ač se mohl nětco málo, až do osmého dne března, 

spatřovati.  

9. Po Mársovi zapadal Jupiter, ta menší hvězda příčervená, okolo druhé hodiny na noc.  

10. Za tou hned šla ta velká a jasná hvězda/ a spatřovala se, an zapadala po druhé hodině 

na noc/ téměř až do vyjíti měsíce března. 

11. Z toho rozložení těch planét, jest patrná věc/ že svůj vlastní a zvláštní běh měli i toho 

času planétové: ale ne, jako se někteří domnívají, vedlé círků světel nebeských: než planéty a 

jiné hvězdy mají svůj běh jistý a vlastní/ v čistém a subtylném nebi, od Boha na počátku 

jednakaždá sobě vyměřený.  

12. A ten běh, vídáme, že jistých časův dokonávají.  

13. Nebo za přirozený den, to jest za čtyrmecítma hodin, všecky hvězdy na obloze 

nebeské ustavičně se zase na ta místa, na kterých prvé stály, navracují.  

14. Tak i sedm planét, jedenkaždý vychází a zase zapadá: Ale to při nich se rozdílně děje: 

nebo jednák se spojují/ jednák naproti sobě patří: dnes jsou blíže sebe/ zítra dále: jeden na 

západ/ jiný na poledne: tuto jasnějí, jinde mdlejí svítí: A čim na takové jasné hvězdy více 

patříme/ tim také se nám zdají větší: a zdá se nám, jako by od sebe nějaké šípy vydávaly: A to 

činí ne ty hvězdy, než zrak náš/ který se má obyčej měniti/ a věci světlé, na něž patříme, 

dvojiti.  

15. Odkudž patrná jest věc/ jak z toho, tak z následujících důvodův/ že ta světlá hvězda, 

po druhé hodině na noc zapadající, byla Venuše/ a ne nějaká nová hvězda/ jakž se mnozí 

domnívali/ a snad i někteří astrologové domnívati budou.  
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16. Nebo i já, když jsem ji nejprvé spatřil/ nemálo jsem se nad tím domněním lidským 

turboval/ a hned po dvě celé noci běhu nebeského pilně šetře/ poznal jsem, že nic jiného není 

než Venuše.  

17. A snad řekne někdo: Proč pak jiným časem, když za sluncem u večer jde, a ráno před 

sluncem, též tak patrná a jasná není?  

18. Odpovídám: Že ne vždy tak daleko od slunce vzdálena bývá, jako toho času.  

19. Nebo dvadcátého dne března, přes dvadceti pět stupňů za sluncem šla/ což učiní okolo 

tři set sedmdesát pět mil německých.  

20. Slunce zajisté bylo na prvním stupni znamení Skopce: Venuše pak na dvadcátém 

šestém téhož znamení.  

21. A tak nic divného není/ že se tak jasně ukazovala: poněvadž i jiní planétové a hvězdy, 

čím dále jsou od slunce, tím také jasnějí svítí: a čím jsou od něho blížejí/ tím temnějí 

paprslkují.  

22. Proč pak hvězdy jiné ve dne nesvítí/ krom Měsice a někdy Venuše?  

23. Subtil: Scal: exerc:1

                                                           
1 Význam zkratky se nám nepodařilo zcela odhalit, může jít o tento název: Julii Caesaris Scaligeri Exotericarum 

Exercitationum Liber XV. De Subtilitate ad Hieronymum Cardanum. 

 12. praví/ že ne proto, jakž se někteří domnívají, že od 

slunečných paprslků bývají udušeny: Nebo tak by i v noci uhašeny a udušeny byly: poněvadž 

vždy zůstávají v paprslcích slunečných: Než příčina toho jest tato: Quia illustratum medium 

respicit speciem Valentiorem, ut est solis lumen, quod sit efficacius objectum oculorum: že 

světlost slunce, větší a mocnější, přemáhá mdlejší/ a paprslkování hvězd, aby k zraku našemu 

nepřistupovalo, překážku činí.  

24. Spatřují se pak ve tmách aneb v noci, jakž Patricius mluví, z těchto třech příčin: 

Předně/ že dvě protivné věci vedlé sebe postavené, jsou patrnější.  

25. Potom/ že paprslkové zraku našeho nejsou ve tmách tak rozptylení, jako ve dne.  

26. Naposledy/ že těch hvězd světlost jest v jistém jejich okolku a místě.  

27. Odkudž když člověk stojí v nějaké ouzké a hluboké čisterně aneb jámě/ do které by 

stín šel/ a ne světlost denní/ odtud spatřiti může hvězdy ve dne i o poledni/ když by nebe jasné 

bylo: Proto/ že v stínu, který v hluboké čisterně jest, náš zrak jako v noci shromážděný, 

v jedno spojený a potvrzený jest/ tak že od paprslků slunečných nemůž rozptýlen býti.  

28. Odkudž onen pastýř u Virgilia na druhého pohádku vydal: Dic mihi ubi spacium – tres 

pateat caeli non amplius ulnas.  

29. Pověz mi, v které zemi nebe jest zvejší od země toliko tři lokte?  
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30. Skrze zemi rozuměl hluboký důl/ z něhožto když člověk nahoru patří/ nebe se zdá 

sotva tři lokte nad dolem býti. 

 

 

PodolMěr 
 

O měrách zemských/ kterýchž se po shoření desk zemských/ v království tomto posavád 

užívalo a užívá/ a jak jim od každého rozumíno býti má. 

 

1. Nejpřednější jak latinští/ tak i němečtí geometrové/ jako i Gualterus Rivius píšíce/ 

o měrách začátek berou od zrna ječného/ prstu/ širokosti palce/ čtyr prstů/ dlaně/ pídi/ šlépěje/ 

až přicházejí na loket/ a z toho na jiné míry/ jakož pak při měrách/ za Přemysla Ottagara krále 

českého nařízených/ tolikéž nětco toho ano i v právích městských poznamenáno jest. 

2. Ale poněvadž lokte pražského již od starodávna se užívá/ A toho jistá míra železná/ 

bedlivě udělaná/ a jak na rathauze Starého Města pražského/ do kamenných veřejí/ za dveřmi 

železnými/ když se do obecní světnice jde/ rozuměti brzo po tom ohni léta 1399/ když za 

krále Václava rathauz staroměstský byl shořel/ tak i na Novém Městě pražském na rohu věže 

rathouzské/ pod radní světnicí/ na ulici dobře upevněná a zazděná jest/ Tak že každý maje 

k tomu přístup volný/ může tu sobě jistou míru téhož lokte pražského k potřebě své vzíti/ 

a z toho lokte jako z nějakého gruntu/ všecky jiné míry pocházejí. 

3. Ten pak loket na mnohé díly větší a menší se dělí/ a podle potřeby děliti může/ Nebo 

když jest na dvadceti čtyry díly rozdělený/ ten každý díl col slove/ a toho rozliční kunstlerové 

a přední řemeslníci k měrám svým užívají. 

4. Ten týž pak loket pražský k obecnému užívání/ jako i k zemským měrám/ dělí se 

obyčejně na čtyry díly/ a ty slovou čtvrti/ a potomně čtvrt na poli a bude půl čtvrti lokte. 

5. Sáh co člověk prostřední postavy vysáhnouti může/ ale tři loket zdýli jest jistá míra 

jeho. 

6. Látro jest míra na dýl čtyř loket zdýli/ také odtud vzatá/ co člověk od země nad sebe 

rukou vysáhnouti může. 

7. Prut slove míra dvou láter/ totižto vosmi loket zdýli/ a ten místy k obecnému 

vyměřování luk od sedláků/ na tenkém a subtylném bidelci se vyměřuje/ a tím bidelcem se 

pak měří/ Sáh pak a latro/ jakožto kratší míry nejspůsobněji mohou vyměřeny býti na rovném 

pravídku čtyrhranně vyhoblovaném/ A to aby pravou dýlku buď sáhu a nebo latra mělo. 
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8. Provazec zemský jest zdýli padesáti dvou loket/ Provazec viničný podle vejsady císaře 

Karla Čtvrtého/ vosm prutů/ to jest šedesáte čtyry lokty/ A ti provazcové z dobrých šňůr se 

dělají/ však musí se tak opatřiti/ aby vlhkosti k sobě nepřijímali/ a tudy jich neubývalo. 

9. A to jsou již míry neb nástrojové/ kterýmižto/ to/ což za potřebí jest se vyměřuje/ totiž: 

sáhem na sáhy/ provazcem na provazce/ loktem na lokty/ látrem na látra/ prutem na pruty/ 

Podobně jako mají nádobu/ Totižto: strych spravedlivé míry/ tím již všeliké obilí na strychy 

měřiti se může. 

10. Nebude li pak kdo míti spravedlivého lokte/ Nebude sobě moci změřiti spravedlivého 

provazce/ a jiných nahoře položených měr. 

11. Poněvadž ani loktové v království tomto jednostejní nejsou/ Ale v jednom kraji delší a 

jinde kratší se nacházejí. 

12. Pročež položenou linu zdýly od A až k B čtvrt pravého lokte pražského sem položil/ 

poněvadž pro skrovnost knížky celý položen býti nemohl. 

13. Tu vezma čtyrykrát na dýl bude míti loket pražský spravedlivý/ ten kdož jest žádostivý 

toho. 

14. Jest pak rozdíl dvojí v měření: a to takový: že některá věc nepotřebuje šířky aby se 

měřila/ ale toliko samá dýlka/ Jako jest míle/ Ta když se měřiti má na dýl se měří kolik 

provazců držeti má. 

15. Tolikéž kdyby jeden chtěl věděti samou dýlku/ buď: Jak kde jest aneb bejti má dlouhá 

hráz/ Též jak od jednoho místa k druhému/ a k tomu podobné věci. 

16. To vše prostě loktem/ sáhem provazcem/ a kteroukoli nahoře položenou mírou měřiti 

se může. 

17. Jiné pak měření velmi rozdílné tohoto jest/ kdež se dýlka a šířka měřiti má/ Jako jsou 

lesové/ dědiny/ luka/ a jiní všelijací gruntové/ když kdo chce věděti co ten který grunt 

hranicemi aneb mezníky vůkol obmezenými vnitř v sobě drží/ a to buď loket/ sáhů/ provazců/ 

jiter a nebo lánů. 

18. A pro lepší vyrozumění tomu/ když se má odměřiti jeden loket země/ Tehdy položíc 

na zem loket/ vyměřiti místo/ aby bylo na všecky čtyry strany šířky i dýlky jednoho lokte/ 

Ten pak prostředek mezi těmi čtyrmi lokty odměřený/ jeden loket země drží/ a má v sobě 

šestnácte čtvrti/ jakž to v figurce položené punkty poznamenáno jest. 

19. A pakli sáhem se měří kterýž jest na dýl 3 loket zdýli/ když se tím spůsobem na čtvero 

rozměří/ i bude sáh země/ A ten již bude míti v sobě devět loket. 

20. Proto že po všech čtyrech stranách jest po třech loktech/ jakž tuto pro očité spatření 

loket/ i sáh země/ jest vyrejsovan: [nákres] 
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RožmŠtěp 
 

Místo k štěpům jaké býti má. 

 

1. Nejprvé sluší věděti/ by v štěpování byl nejzběhlejší/ a časně i dobře štěpoval/ jakž 

nebude pláň dobře vsazená v místě příhodném/ nebudeť štěpování platné.  

2. Protož chceš li míti štěp pevný a trvalý/ znamenej místo kde chceš štěpovati/ nebo štěp 

přesaditi/ kterakeho jest přirození/ jestli v píščité krajině neb v hojné/ jestli teplé neb studené/ 

a podlé toho položení/ hledej pláně k sazení.  

3. Neb co chceš tak přesaditi/ jakž do nepřihodného místa vsadíš/ buďto pláň neb štěp/ 

břeskev neb ořech/ aneb co takového/ nebudeť se nikterak dařiti.  

4. A tak jestli místo pískovaté a suchopárné/ kdež chceš co takového vsaditi/ nesaď 

z místa vlažného a zemnatého/ ale saď z podobného aneb horšího.  

5. Tolikéž/ jestli země dobrá a tučná, kdež chceš co vsaditi/ neber sadiště z velmi 

suchopárného místa: Neb ačby se sprvu dobře vedlo/ ale nebudeť trvati.  

6. Aniž ber z jiné krajiny/ ale z té (pokudž možné) kdež chceš co takového saditi.  

7. Neb tak jest ve všech ourodách země/ a v jiných věcech/ jako při obilí/ dobytku/ 

rybách/ včelách/ jakž to bude přesazeno do nehodného místa/ dařiti a šlechtiti se nechce.  

8. Jako příklad toho: Vezmi pšenice k seti od Čáslavě/ a sej jí okolo Ledče/ aneb okolo 

Lipnice/ z čisté pšenice urodí se v první léto polovici žita/ a v druhé léto budeť vše žito/ 

a v třetí léto stoklasa.  

9. A to proto: že jest země nepřihodná/ a jiné povětří.  

10. Item/ vsadíš li plod rybí z dobrého rybníka do horšího/ bude z kaprového plodu karas.  

11. Též i mezi dobytkem: jak jej z dobré pastvy na horší přeneseš/ dařiti se nebude.  

12. Ano jest davní přísloví: Kuřete od mlynáře neber ku plemenu/ ani svině od pekaře/ a 

ženy z města nepojímej do vsi/ nebť bude často na trh choditi/ a dříve než utrží za kroupy na 

radlici/ ažť propije i čertadlo.  

13. A to buď o zvolení místa k stromům povědíno. 
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O připravení dolů k stromům. 

 

14. Kde by chtěl pláň neb strom saditi/ tu vykopej jemu na podzim nebo v létě důl dobře 

širokej a hlubokej/ jak by seznal/ že v něm všecko koření od stromu se volně směstkná/ 

a dobře přikryje: A nech týž důl státi za některý čas/ třebas přes zimu.  

15. Neb čím déle otevřený stojí/ tim lépe pročerství/ a mrt země vyjde.  

16. A tak potom z jara budeš moci do něho strom vsaditi. 

 

Kterého času sazení jest dobré. 

 

17. Čas k sazení štěpuov neb plání z jara/ jest březen měsíc do polu dubna/ dokudž se 

dřevo nezahřeje/ a mízka nepočne. Aneb na podzim/ když dřevo dobře sezrá/ a listí opadne/ a 

země nezamrzne/ jakož bývá o svatým Václavě/ aneb ten Den ke všem Svatým.  

18. Ale kdo by raději v jistý den z jara chtěl saditi/ tehdy saď třetího dne dubna/ po nastání 

měsíce.  

19. Mistr Pallidyus dokládá/ že pláně/ které chceme v horkých neb studených krajinách 

štěpovati/ můžeme je v listopadu saditi.  

20. Tolikéž i dobře zrostlé stromy v největší zimu můžeme jinam přesaditi/ jako hrušky/ 

jablka/ ořechy: oklestíce nejprvé menší ratolestí/ ale koření šetříce/ aby nemnoho jemu při 

vykopávání ublíženo bylo.  

21. Nebo strom zmrzlý tak přesazený/ když z jara rozmrzne/ v nové prsti a zemi pomalu 

libovati sobě bude/ a tudíž okřeje. 

 

Jak se při vykopávaní a sazení plání máš chovati. 

 

22. Pláň/ kterouž chceš do jistého připraveného dolu vsaditi/ hleď aby ji tu kdež vyrostla, 

opatrně kopal: znamenaje nejprv/ kterou stranou k východu a k polední stojí. Aby ji tak zase 

v dolu připraveném k slunci postavil.  

23. A nemůžeš li ji se vším kořením vykopati/ aspoň hleď aby od kmene mnoho kořenův 

neodrazil/ a při těch kořeních což můžeš nech té země/ v kteréž pláň vzrostla/ a s tou potom 

neb s drnem vsaď hloube než prvé seděla/ do dolů ji připraveného.  

24. Maje pak tuž pláň vsaditi/ obražené koření povyřež/ a hnojem obmaž a nepodsýpůj 

pod koření ani na koření hnoje/ ale ospi nejprvé takovou dobrou živou prsti kteráž bejvá pod 

drnem/ všudy pod pláň a okolo kořínkův/ a neostavůj žádného místa prázdného pod dřevem/ 
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ani okolo kořenův/ ale otlač s pilností/ aby se tu nesnadno myš neb žába hnízditi mohla/ neb 

tim strom usýchá: A tak živou prsti dobře ospa/ budeš moci potom na ní hnoje drobného 

posýpati/ a dále jinou zemi důl vyplniti.  

25. Při tom to též zachovej/ aby při pláni ratolestí oklestil/ i vrch její odňal/ však tak/ aby 

se v ní živnost držeti mohla/ a tak jí můžeš nechati/ až by se dobře ujala/ neb potom budeš 

moci na ní bezpečnějí štěpovati.  

26. Když ovšem pláň se ujme/ majíc ona již od ujatých kořenův posilu/ také potom snáze 

po vrchu s roubem se spolčí/ a k pěknému vzrostu jemu pomůže. 

 

O štěpnicech. 

Rozdíl druhý/ o roubích. 

 

Kdy rouby řezati. 

 

27. Čas řezaní roubův/ jest měsíce března/ v třetí neb čtvrtý den po nastání měsíce.  

28. K štěpování pak za korou/ nejlepší řezání roubův jest v třetí den dubna/ když měsíc 

nastává/ a těmi budeš moci štěpovati druhý neb třetí den do svatého Filipa a Jakuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

ŘepanMor 
 

Kapitola I. 

Co jest mor? 

 

1. Že by nětco božského bylo/ za to jej měli pohanští mudrcové/ jakž ho Hyppocrates 

nazývá τό διόυ.  

2. My pak křesťané uznáváme/ že jest nemoc přirozená/ ačkoliv nám může od Pána Boha 

k potrestáni bez přirozeného prostředku přislaná býti.  

3. Že jest jed/ v tom se spolu snáší všickni/ jak staří/ tak i noví mudrci/ což i ten 

nejhloupější člověk ví/ a každý s vlastní svou škodou se k pravdě přiznati musí.  

4. Ale ačkoliv jest morová rána jed/ nic méně žádný jed není tak veliký/ tak zlý/ a tak 

hrozný/ jako tento.  

5. Jest totiž ten nejpronikavější jed/ jenž rychle životné duchy popadá/ srdce oblíhá/ celou 

krev v pouhý mor/ a jakési maličké červičky/ kteří v způsobě žáb zemských/ skrze 

rozvětšující sklo/ microscopium nazvané, měly vidění býti/ proměňuje.  

6. Protož tak nakažený člověk jest pouhý jed/ tak že jeho slina/ duch/ krev/ maso/ kostí / 

žíly/ přirozená voda/ nebo moč/ lejno/ nic jiného není než jed/ od kteréhožto člověk zdravý/ 

skrze nakažení se jedovatým učiniti může/ jako se jedna svíčka od druhé rozpaluje. 

7. Morového jedu nikdy žádný neviděl/ z té příčiny jeho taky žádný vypsati nemůže/ 

jakého způsobu jest/ poněvadž musí býti toliko přemaličký prášek.  

8. Pryskýře/ hlízy/ jakož i jedovaté pupence/ a jiné neštovice jsou toliko vředy z krve/ 

nebo masa/ v kterýchžto jed neviditedlně člověka ukrutně trápí/ nic méně dá se v způsobu 

maličkých červikův viděti/ kteřížto červičkové sice mor přináší/ ale sám mor nejsou/ nežli 

toliko jeho oučinek. 

9. Jistá však věc jest/ že z věcí nakažujících pochází/ a tak tento jed jest jakysi teňoutký 

těličko a prášeček/ co pak vlastně sám v sobě má býti a jakého způsobu/ musíme my lidé nad 

tim oněměti.  

10. Jest on života lidského jedinký hlavní nepřítel/ neb jak nejdřív do člověčího těla se 

dostane/ i hned obživující duchy buďto zahání/ zatírá/ a neb zadusuje.  

11. Však aby se o něm nětco povědělo/ mám za to/ že jest nějaké zlé zmichané těličko 

z nakažující síry/ a z nakažující soli/ tak že jest jakási drsnatá/ ostrá/ vláčkovitá a k soli 

nápodobná věc/ zmichaná s smradlavou sírou/ kterážto sůl člověku přirozenou (v které se 

duchové zdržují/ anobrž i sama duše své obydlí má/) z její náležité mírnosti okamžení se 
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v nepořádnost obracuje/ tak že duše i hned ustoupiti musí/ jestli že nikdež nenajde své mírné 

vypáchající člověči soli/ zmichané s náležitou sírou/ zemi a vodou/ musí tělo opustiti/ 

poněvadž se žádných nástrojův více nenacházi / kteří by se k tomu hodili/ aby je říditi mohla. 

 

Kapitola II. 

O rozličnosti morové rány. 

 

12. Že ona předně jest přespřirozená/ a přirozená/ každému jest známo/ ale my zde toliko 

o přirozené jednáme.  

13. O této rozliční mudrcové smejšlí že by byla čtvernásobná/ totiž/ ohnivá/ vodnatá/ 

povětrná/ i naposledy také pozemská/ což však nikoliv nepoukázali.  

14. Poněvadž tito jmenování dílové světa (vynímajíc zde oheň/ jenžto není zprostá věc/ 

ale zmichaná z síry a světla/ jakož jsem proukázal v mé knize Tartatoclypeus, a ještě se jinde 

obšírnějí dokáže/ a proto se proměniti neb v nic uvesti může/ z kteréhožto však nemůže žádný 

mor povstati/ poněvadž on sám tak jest mocný/ že může takměř z celého světa mor vypuditi) 

jsou v své bytnosti neproměnitedlní/ a protož nebudou se moci proměniti až do skonání světa/ 

nebo by sice všecky věci musily zahynouti.  

15. Praví sice někteří filozofi že se elementa aneb živly tohoto světa mohou mezi sebou 

jedno v druhé proměniti/ aby se jedno stvoření z druhého ploditi mohlo.  

16. Toho však provesti nemohou.  

17. Skušenost nás tomu na protiv učí/ to jsem já již jinde poukázal/ jsem též hotov pérem i 

usty proukázati/ kdyby to ode mne požádáno bylo.  

18. Zde místa ani času k hádaní není. 

19. Jiní praví/ že se tolik rozličných morův nacházi / kolikery jed jest na světě.  

20. Ale morový jed jest o mnoho pronikavější/ nežli jsou tupí jedové/ jenž se nacházi 

v zelinách/ zvířatech a rovech.  

21. Pročež se z nich nemůže rozličnost bráti: poněvadž nejsou přirození nakažujícího jako 

jest mor/ o čemž se v následující kapitole jednati bude. 

22. Jiní zas jemu jiná jména dávají/ pravíce že jest merkuryálský pocházející ze rtuti/ 

sírnatý a solný/ a tak se domnivají / že jest trojnásobný.  

23. Poněvadž pak věci merkuryálské nejsou takové/ nemůže jed morový jméno míti od 

rtuti/ tak málo totiž jako dým/ který pocházi z pece havířské/ když i ona/ i tento se rozděluje 

v síru a sůl.  
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24. Mor tehdy vlastně jest toliko dvojnásobný/ totiž sírnatý a solný/ jeden každý však 

morový prášek jest spojený z divoké soli a síry/ když tehdy v něm se více solnosti nacházi / 

jmenuje se mor solný/ když pak v něm jest více síry/ mor sírnatý. 

 

 

ŠtěpRozkoš 
 

O malých bylinných zahrádkách. 

 

1. Zahrady rozkošné a potěšitedlné/ některé samými toliko štěpy/ jiné toliko bylinami/ 

a některé obojím spolu posazeny bývají.  

2. Které samými bylinami strojí se/ ty ani churavé/ ani příliš mastné země míti nechtí/ 

proto/ aby subtylné a ušlechtilé/ i pohledění lidskému velmi potěšitedlné byliny jako vlásky 

z sebe vydávaly.  

3. Místo k takovým zahradám ode všech neužitečných bylin a planých kořenúv/ zvláště 

velikých/ nejprvé vyčištěno býti musí: což však ledva býti muože/ leč by všecko zkopáno/ 

vyrovnáno/ a vroucí vodú na skrze zproléváno bylo/ aby díl kořenúv i semen v zemi skrytých 

ven ruosti a pučiti se nemohl/ Potom všecko to místo suchým drnem položeno/ a dřevenými 

palicemi tuze utlučeno/ Tráva také nohama pošlapána má býti/ aby ji hned nic vidíno býti 

nemohlo/ z toho tepruv tráva drobná jako vlásek poroste/ rovně jako by zelené sukno na zemi 

prostřel.  

4. Potom na všecky strany vonné bylinky/ jmenovitě: šalvěj/ routa/ bazilika/ majorána/ 

máta/ i k těm podobné.  

5. A všelijací květové/ jako fiola/ lilium/ ruože/ i jiní sazeny býti mají.  

6. Mezi bylinami a tím drnem/ jiný záhrob vysoký jako stolice neb lavice/ zelený neb 

drnový má se udělati.  

7. Proti slunci/ stromy a vinné sádí saditi/ aby stínem jejich ten drnový záhrob/ a sedadlo 

zastínováno bylo/ k rozkoší a chlazení lidskému.  

8. Při takových stromích více stínu nežli ovotce hledá se/ protož se nehnojí neb 

vokopávají/ aby drn neporušený a v celé zuostal. 

9. To také má opatrováno býti/ aby stromové ne příliš hustě neb ne velmi mnozí sázeni 

byli/ nebo svobodné provívání povětří veliké jest zdraví/ a přílišný stín nemoci plodí. 
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10. I toho též šetřiti sluší/ že takoví stromové nemají býti neduživí/ jako sou vořeši/ a 

k těm podobní jiní/ ale utěšení a zdraví/ v svém květu vonní/ v stínu veselí/ jako vinné křové/ 

hrušky/ jabloně/ a jiní k ním podobní. 

11. Za tím záhrobcem/ mnoho bylin k lékařství užitečných a vonných nasaditi se má/ 

Nebo ty netoliko rozkoš a veselost činiti/ ale také květové jejich/ lidem/ zraku i srdcuom jich 

očerstvení dávati mají.  

12. Mezi nimi má routa najpřednější býti/ na mnoha místech vsazená/ proto že ona jest 

pěkné zelené barvy/ a hořkostí svou všecky jedovaté zeměplazý a žížaly z zahrady ven 

vyhání. 

13. U prostřed toho drnového placu nic státi nemá/ ale od všeho prázen a svobodný býti 

má/ na dobrém povětří: Nebo kdyby nebyl prázdný/ mohli by pavouci po svých tenýtkách 

z jednoho stromu na druhý/ a z jedné větvé na druhou táhnouti/ což by obyvatelům tu 

přítomným ne rozkoš/ ale tesklivost přineslo. 

14. Bylo li by možné/ aby čistá studnice tam uvedena býti mohla/ ta by mnoho rozkoše i 

veselosti přinesla [.] 

15. Zahrádka ta proti straně půlnoční a vajchodní/ pro zdraví/ a čistotu povětří od těch 

míst vějících/ také otevřená i prázdná býti má. 

16. Proti větrům poledním a západním/ pro nečistotu jejich zavřína neb zastavena býti má/ 

Nebo větrové ti kormoucením svým mdlobu přinášejí. 

17. Ačkoli pak vítr od půlnoci ovotcuom protivný jest/ však dychání dobré činí/ a zdraví 

lidské opatruje/ Nebo (jakož sme před tím pověděli) v takových zahrádkách rozkoše a utěšení/ 

ne ovotce/ hledá se. 

 

O knížetcích krásných voborách. 

 

18. Poněvadž králové a jiní velicí páni podlé moci a bohatství svého/ v takových 

rozkošných věcech vuoli své dokonále dosti činiti mohú/ a častokrát nic jiného jim se 

nedostává/ jediné způsobu a vlastnosti pořadku toho: Protož věděti sluší/ že veselá krásná 

vobora takto dělána býti muože.  

19. Vybráno býti má rovné místo/ kteréž by nemělo bahnitých dolův/ a k provívání 

dobrých vajchodních i půlnočních větrův nic nepřekáželo/ v němžto by čistá studnice byla na 

mnohá místa k vedení/ a to místo aby XX. jiter neb více v sobě zdržovalo/ podlé líbosti pána/ 

a zdí mírně vysokou vuokol vohražené/ v něm aby byl k straně půlnoční les/ stromy všelikého 

plemene posazený/ v němž by divoká zvěř tam vpuštěná běhati a krajti se mohla.  
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20. Proti polední pak ať jest krásný palác udělán/ v němž by se bydliti mohlo/ pro 

uvarování těžkomyslnosti/ a nabytí potěšení i obnovení radostné mysli: Nebo palác/ času 

letního veliký stín voboře dávati bude/ s té strany odkudž netrefní větrové přicházejí.  

21. Vokna pak paláce proti voboře otevřena býti mají/ kdežto [paprslky] velikého horka 

slunečného jíti nebudou.  

22. V témž také místě/ jedna neb více takových malých zahrádek/ o nichž v první kapitole 

částky této pověděli sme/ má uděláno býti. 

 

 

ThadManžel 
 

1. Ty tedy věci a k těm podobné manželé znajíce i rozvažujíce/ mají se jimi k vzdělávání 

a ostříhání mezi sebou lásky manželské vzbuzovati.  

2. Druhé věci jsou velmi napomáhající k lásce manželské/ ty kteréž mají k sobě vespolek 

manželé konati.  

3. A ty záležejí v povinnostech obzvláštních manželských/ kteréž jedna osoba k druhé 

s obojí strany má plniti/ o kterýchž níže oznámeno bude šíře/ nyní summovně jich dotkne se.  

4. Muž máť k manželce své manželskou přívětivost, náklonnost, náležitou šetrnost, 

v nedostatcích snášenlivost/ jakožto mdlejší nádoby/ i pečlivost o dobré její skutečně 

prokazovati/ s varováním se všelijak přílišné tvrdosti a příkrosti k ní slovy neb skutky.  

5. Žena zase k manželu svému má býti příchylná, ochotná, povolná, pomocnice věrná, 

dobrotivá, tichá, v šetření vůle i povah manžela svého bedlivá/ tak aby v ničemž nenáležitě 

jemu se neopřela a zoumyslně nehněvala.  

6. Když tak s obojí strany k sobě se manželé chovají/ tuť mezi nimi svornost, pokoj, a 

svazek lásky, i odtud potom všecko dobré roste a hojněji množí se i zachovává.  

7. Až potud o druhé povinnosti manželů obou k sobě vespolek, jenž jest upřímé sebe 

milování. 

8. Třetí/ povinni jsou manželé pomáhati sobě společně v péči a hospodářství domovnim 

při všeliké poctivé práci a náležitém statku shromažďování, opatrování, též dítek, čeládky, 

řízení a zpravování.  

9. Nebo i pro tu příčinu mezi jinými v stav manželský společně vstoupili/ z kteréžto i sám 

Pán Bůh týž stav ráčil také naříditi/ s tim doložením: Není dobré člověku býti samotnému/ 

učiňme pomoc podobnou jemu.  

10. A Písmo dí: Že člověk rodí se ku práci a bídě/ a toť jest obecné mužům i ženám.  
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11. Protož jako ruka ruce jest přidaná ku pomoci/ tak žena muži/ a jakož ruka ruce věrně 

a ochotně pomáhá/ tak jeden druhému manželé mají sobě pomáhati.  

12. Obě ruce když pracují, víc udělají než jedna/ jako i dvěma očíma víc člověk uhlédá 

než jedním/ tak užitečnější práce jest dvou než jednoho.  

13. Jestliže pak jedna ruka mdlí, a druhé nepomáhá/ nemůže to než s nemalou ujmou a 

škodou býti člověku/ tak když nemá pomoci jedná strana z manželů od druhé, pro nemoc, 

nepřítomnost neb smrt její i jiné/ nemůže tu než veliký nedostatek i škoda býti/ ovšem pak 

kdyby ruka, netoliko nepomáhala/ ale ještě spíše rozptylovala/ což by druhá nashromáždila/ 

čeho se odtud spíše jako škody a záhuby nadíti/ tak když by jedna strana z manželů netoliko 

nedbalá, lenivá, ale i outratná a mrhající práci druhé strany, byla/ (jakož takových 

nepodařilých manželů a mrhačů, mužů i žen mnoho se nalézá) co jistšího za tim stojí/ jako 

nouze, nedostatkové a chudoba?  

14. Potřebné tedy a povinné jest, nejen jednomu, ale oběma z manželů péči a práci 

domovní a hospodářskou konati/ a v ní sobě věrně pomáhati. 

15. Čtvrté/ mají se sobě v stavu manželském oboje strana věrně chovati a k tomu se 

ponoukati, i v tom ostříhati věcmi těmito: Předně/ Božím nařízením v manželství dvou toliko 

osob k přídržení se jeden druhého jakožto těla svého/ a žádného více jiného do smrti.  

16. Takové pak nařízení když již při kterých manželích místo své má/ nikoli nesluší ho 

rušiti/ a což Bůh spojil toho člověk žádný nemá loučiti.  

17. A poněvadž již muž podlé řečí apoštolovy, (pro takový svazek manželský) v moci své 

nemá těla svého, ale žena/ a tolikéž ani žena těla svého, ale muž/ nemá tedy žádný z nich po 

vuoli své proti vůli druhé strany těla svého k takovému zlému propůjčovati.  

18. Mimo to jeden pro druhého opustí-li nejmilejší přátely/ otce, matku, bratří, sestry, a 

jiné/ ovšem tedy pro sebe opustíl a opustiti mají obecenství s cizími/ a zvláště neřádné a 

bezbožné.  

19. Přináleží k tomu i slib a závazek manželský veliký/ kterýmž se sobě jeden druhému 

zavázali a připověděli před Pánem Bohem, anděly svatými, před služebníkem Božím, 

i mnohými poctivými lidmi/ že chtí společnou i lásku i věrnost manželskou mezi sebou až do 

smrti zachovati.  

20. Nikoli pak nesluší žádnému z nich takového slibu dobrovolného zlovolně rušiti.  

21. A jakož nenáleží člověku slov a slibu svého rušiti tak ovšem z slova Božího a 

zápovědí tuhých jeho, nijakž nemá žádný z svobodných jako i z manželů přestupovati.  

22. Pán Bůh zajisté dí: Nesesmilníš.  

23. Utíkejte smilstva/ ta jest vůle Boží posvěcení vaše/ abyšte se zdržovali od smilstva.  
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24. Smilstvo a všeliká nečistota aniž jmenováno buď mezi vámi, jakož sluší na svaté.  

25. Na ta a k těm podobná písma Slova Božího manželé patříce a pamatujíce/ nikoli proti 

nim nemají hřešiti/ ale v čistotě a věrnosti manželské společně zůstávati. 

 

 

VočehMor 
 

O té morové nemoci/ co by byla./ 

 

1. S pilností sem znamenal/ a skrze časté zkušení to poznal/ že ačkoliv mnohé divné 

a rozličné těžkosti časů těchto na lidech se ukazují/ a málo kdy jeden nemocný druhému 

podobně žaluje/ a neb stůně/ však toliko táž jednostejná nemoc na větším díle všudy vuobec 

a vesměs panuje.  

2. Nebo někdo stuně na červenou/ někdo na ouplavici: jiný se těžce dáví a veliké 

nechutenství má: jiného opět zimnice horká/ a neb jiné rozličné a potvorné zimnice trápí: 

někdo má ukrutné sužení v životě/ a neb ve hřbetu bolest: srdce mdlobu: klání bokuo: hrdla 

bolest: prým: bolení noh: nespání: smyslu pozbytí: prašivost neobyčejnou: svrab nerád 

hojitedlný.  

3. Na jiných opět hlízy/ pryskejře, žlazy/ vředy jedovaté/ neštovice morní/ fleky škaredé 

(a zvláště na dětech) se ukazují.  

4. Item některé těhotné ženy potracují/ jiné nešťastný a těžký porod mívají/ a některé 

s velikým životem umírají.  

5. A tak rozličně/ na někom tato/ na jiném jiná těžkost/ jakž oznámeno/ se ukazuje/ a 

někteří pak i náhle mrou/ a nenadále životy své konají.  

6. Ale však tyto i jiné všecky těžkosti/ nemají za nemoc kladeny/ ani počítány býti.  

7. Nebo vlastně nejsou nemoci/ ale připadnosti od nemoci/ kteréžto se přidržují a jí 

následují/ rovně jako stín těla.  

8. Jaká pak by to nemoc byla/ a které její příčiny/ ano také jaký její puovod/ jenž takové 

hrozné případnosti s sebou přináší/ krátce oznámím co rozumím. 

9. Kdo koli z rozumných a zběhlých lékařuo/ toho pilně šetřiti bude/ a ty připadnosti/ jenž 

se při nemocných na ten čas nacházejí/ pílně rozvažovati/ k tomu puls/ urynu a jiná znamení 

doktorům známá/ bedlivě souditi/ bez pochyby jiného nic nebude moci najíti/ a o tom 

vyřknouti/ než že jest vobecní morová nemoc/ a obzvláštní metla Boží/ kterážto morová/ nic 

jiného není/ nežli (jakž Hyppocrates/ Galenus/ Avicenna/ a jiní všickni lékaři vypisují) 
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palčivá zimnice/ z porušených/ a jako v jed obrácených vlhkostí v těle lidském/ skrz povětří 

a jiných věcí jichž užíváme pokažení/ od zlých constellací pocházející.  

10. Ta zimnice kde se při kom rozmuože/ divné a rozličné těžkosti (o nichž nahoře 

povědíno) podlé rozdílnosti komplexí/ věku/ pokolení/ běhu měsíčného/ a náchylnosti planét/ 

na člověka uvodí/ o čemž by mnoho bylo psáti. 

11. Ta pak zimnice/ nedomnívej se žádný/ aby měla vobyčejná zimnice býti/ z těch které 

sic všelikého času při lidech vídáme/ jenž zimu/ třesení/ a potom horkost uvodí/ kteréžto když 

popřestanou/ odlehčení se stává/ a tak každého dne/ na třetí den/ a neb čtvrtý se navracují etc. 

12. Ale tato velmi tejně a skrytě přichází/ a ne od každého může poznána býti/ ač druhdy 

také i s třesením a s horkostí bývá/ zvláště/ když ta porušená vlhkost ven z žil oplývá/ však při 

počátku obyčejně na kuoži těla zimomary se ukazují/ a vnitř v těle pálí/ čím dále vždy více/ 

a potom hned jiné těžkosti se ukazují/ jakož prvé oznámeno.  

1 3 .  A časem tak é i to  bejv á/ že se prv é h líza/ a n eb  p ryskejř vyv rže/ nežli se zimn ice 

ukáže/ ale má každý věděti/ že vždy ta zimnice a vnitřní zkažení přechází etc.  

14. O tom kdo chce více věděti/ čti sobě Hyppocrata v druhých a třetích knihách 

Epidimiorum: Galena v prvních kněhách/ o rozdilu zimnic/ v kapitole čtvrté a páté: Avicennu 

v čtvrtých kněhách/ první fen/ o zimnici morní. 

15. Dále bylo by přitom potřebí nětco oznámiti/ jaké by to vlhkosti byly/ z nichžto když se 

poruší/ tato zimnice pochází/ a kterak se v jed obracují/ jako při definicí položeno jest/ ale 

obávám se/ aby má řeč/ a mé předse vzetí/ přes uložený cíl dále nepadlo/ však pro obecní lid 

kratičce toho dotknu/ a potom radějí o příčinách povím. 

16. I má každý toho takovú vědomost míti/ že člověk ze čtyř vlhkostí/ (jenž čtyry živly 

v sobě obsahují) totiž z krve/ z kolery/ z flegmy/ a z melankolí/ jest učiněn/ a těmi dokud oni 

v svém glejchu/ a v své mírnosti stojí/ trvá a zdrav jest.  

17. A zase/ když z svého glejchu a mírnosti vystupují/ a neb se kazí/ hned ten člověk 

nezdrav/ a hyne.  

18. Ale tak velikej rozdíl při smíšení těch vlhkostí se nachází/ že z mnoha tisíc/ jeden 

druhému nemuože se ve všem podobnej najíti/ o čemž tuto psáti není mé předse vzetí.  

19. Však pro to nic méně od těch čtyř vlhkostí/ toliko čtyři rozdíly komplexí/ vobyčejně 

od jiných se pokládají a počítají/ totižto: v kterém těle nejvíc krev nad jinými vlhkostmi 

panuje/ nazývaji toho býti krevního přirození: A v kterém kolera/ to jest pěnokrev/ kolerica: 

Též v kterém studenokrev/ flegmatica: A v kom melankolí neboli kalokrev se nejvíc nacházi/ 

a jiné přemáhajic je k svému přirození potahuje/ tomu říkají melankolikus. 
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WalZahr 
 

O početí a zarození mozku. 

 

1. V času předpověděném po šesti neb sedmi dnech od početí počítajíc/ když již pupček 

hotov jest/ také vrchní této struktury stránka a stolice najpřednější mocí/ totižto/ mozk a hlava 

v třetí mázdřičce neb lůžku svého těla tím způsobem podobně jako játra a srdce se zarozuje.  

2. Nebo větčí stránka semene do té třetí baňky nebo měchýříčku toho se shání.  

3. Když pak již množství duchu jest v semenu/ ten duch aby zachován byl se schází/ a 

semena hojně přitahuje/ a zavírající se v své dutosti strojí jakési bříšce z kteréhož potom 

formuje a způsobuje se mozk.  

4. Zevnitř pak co nějakym přikryvadlem odevšad se přikrývá.  

5. To pak přikryvadlo jsa horkostí spečené a vysušené/ oustka přivodí/ oči/ uši/ a kostlavé 

přirození/ jako: leb/ nos a všechno což k hlavě přísluší/ jakž toho příhodná figůra tato šestá 

ukazuje. 

6. Způsobuje a formuje se tehdy mozk s svými částkami toliko z hojného semene/ aby 

všechněch životních duchův přirození přijímati/ zdržovati/ a měniti mohl.  

7. Odkavádž by také rozum/ pamět/ fantazia a pořádkové všechněch smyslův tak dobře 

vnitřních jako zevnitřních čitedlností pocházeli. 

 

Počátkové nervův. 

 

8. Toto pak bedlivě znamenati sluší: Jako z jater žíly krevní/ z srdce pak arterye životní 

neb pulsovní trubice pocházejí: tak také od mozku nervové/ jíchžto materye a moles/ totižto 

podstata nebo essencí/ jest lebka/ držebná a stálá.  

9. Ti pak nervové/ totižto/ vlasaté neb kloubní žíly/ první a přednější nastrojové všech 

smyslův jsou/ skrze kteréž všechna hnutí a čitedlností smyslův/ svobodná pohnutí/ pro příčinu 

duchův životních přijatých se působí.  

10. Po nervích čížek v páteři neb hřbetní kosti (latině/ Medulla spine dorsi sluje) také se 

z mozku zarozuje.  

11. Nebo přirození té medully k mozku jest velmi podobné. 

12. Nachází se pak veliký rozdíl mezi čížkem v jiných kostech/ a mezi přirozením mozku 

a medully páteře: čížek neb medulla v jiných kostech jest zbytečnost živnosti z krve pošlé/ 

oddaný k tomu aby kosti těla vlhké činil/ a jim zrost dávaje při zdraví je choval/ silil / živil/ 
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a občerstvoval/ co vláha osení neb obilí: Ale mozk a medulla v páteři/ nepochází z krve/ než 

toliko z hojného semene: aniž jest oddaný pro odkrmení a odchování jiných stránek/ než tělo 

jakési obzvláštního přirození/ pro příčinu čitedlnosti/ rozumu/ známosti mysli a rozličných 

poznání/ súc i pro příčinu hnutí svého vsazene a všípene / aby rodili nervy.  

13. Neb i z medully v páteři množství nervův pochází/ z kterýchžto tělo lidské čitedlnost 

a hnutí své přijímá.  

14. I toto dále věděti potřebí jest že z samého semene rodí se cartilagines, chrustavé kosti/ 

mázdřičky membranulae, nebo kožky jenž pannykuly slovou žíl krevních/ jaterních/ a žíl 

životních srdečných. 

15. Potom mozk a nervy opět jiné kožky/ jako/ tu kteráž kryje celou kost hlavy (kteružto 

kost Řekové cranion, latiníci caluariam et testam jmenují/ leb hlavy) perikranyon slove. 

16. Nebo ona svůj počátek také béře od nervův a svalův žíl/ kteréžto co nějaké futury neb 

sšívání ven z mázdřičky vycházejí/ jíž anatomici a lékaři dura mater říkají. Galenus crassa 

meninx. 

 

Co jest dura mater? 

 

17. Ta mázdřička/ jest kožka žilovatá/ tlustá/ tuhá a pevná/ najbližší při lbi/ ta všechno 

tělo mozku obhražuje/ a jako prostranství a příhrady mezi přední a zadní částkou mozku 

cerebellum řečenou činí/ a to vše v hlavách hovadích se spatřuje.  

18. A ta pro znamenité platnosti do téhož místa od Boha vložena jest.  

19. I. Obhražuje mozk měkčejším přikryvadlem nežli jest leb hlavy/ aby mozk tak lehce 

a snadno uražen býti nemohl/ kdyby se druhdy prudkým a náhlým hnutím do lbi vrazil.  

20. II. Zdržuje žíly které mozk obživují a jeho blízké částky s nim.  

21. III. Nápomocná jest druhé mázdřičce tenší a suptýlnější piae matri, do ní se vpouští 

a vtejká/ proto/ aby silnějí/ mocnějí/ a pevnějí zavěšovala mozk. 

 

Co jest pia mater v které mozek visí. 

 

22. Jest kožka suptýlná plná žílek/ a najblíž se mozku dotýká/ v niž mozk visí.  

23. A ta netoliko mozek odevšad objímá a na něm leží: ale také proniká rozličné 

plykatury/ nabirání/ a jakési sfaldování/ kteréž se při mozku spatřují.  

24. Ta že najbližší při mozku jest/ a rovně tak mozk živí jako první lůžko chorion řečené 

plod/ z té příčiny Galenus tuto kožku chorioydu, lůžkem v němž mozk leží nazývá.  
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25. Její povinnosti jsou tyto.  

26. I. Odívá mozk a jej v sobě drží/ nejinák než jako matka plod/ aby poněvádž mozk jest 

věc tekutá/ a snadno se rozplejvající/ narůzno se nerozpouštěl/ než v celosti své zachován byl.  

 

 

ŽalStar 
 

I. Co a kolikerá starost jest/ a jaké její příčiny? 

 

1. Svědčí Svatá písma/ že sám nebeský Pán Bůh vlastně nesmrtedlný a neporušitedlný 

jest/ kterýž, buď že nebesa pominou, on vždycky ten a týž jest, a léta jeho nikdy nepřestanou.  

2. U něho samého, jakž svatý Jakub píše, není žádného proměnění, ani zastínění.  

3. A ač duše lidská taky nesmrtedlná se jmenuje/ však pravá nesmrtedlnost, jest 

neproměnitedlnost, kterouž žádné stvoření od Boha nevzalo.  

4. Věkové naší rychle a rozličně se [m]ění/ dnové naší na zemi sou zlí, krátcí a [v]šech bíd 

plní.  

5. Nebo pád člověka netoli[ko] smrt, ale i rozličné bídy, mdloby, nemoci, i [t]y škvrklé 

šediny, jakožto drabanti a předchudcové smrti, sou následovali.  

6. S právem [t]edy mudrce ňákého štrafuje Galenus, který se chlubil, že to uměním svým 

může spůsobit [a]by někdo nikdy star nebyl/ ješto však šedi[n]y sou podlé přirození, a starost 

věc jest ne[v]yhnutedlná.  

7. Co díme/ že i všecka tíž a spousta světa pomalu starne a umdlévá, a potracuje prvnější 

čerstvost.  

8. Světel nebeských není taková jasnost, a v vyvozování ourod zemských moc/ jako byla 

za paměti naších předků: Není takové okršlku nebeských složení, jako prvé.  

9. Učení a slavní hvězdáři to vyhledali, a na tom se snašejí/ že Slunce o šest set a šedesáte 

mil jest nyní od Země blížejí nežli za času skušeného hvězdáře Ptolomea/ který se stkvěl za 

císaře Adryána.  

10. Starne jistě všecken tento svět.  

11. Mají města a obce svůj věk/ mají jisté od Boha uložené cíle domové i stromové: A 

jakž apoštol svědčí: Věci tyto stvořené, které nám k užitku slouží, marnosti souc poddané, 

svým jakýmsi spůsobem upějí, vzdychají, a čekají vysvobození. 

12. A jako jiné všecky věcí na světě/ tak člověk stará se, chřadne, mění se, schází a n[u]zí.  
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13. Všickni lidé jistý cil života od Boh[a] uložený mají/ k němuž po jistých věku svého 

stupních běží/ z nichžto poslední jest starost. 

14. Starost pak jest sešlý a nakloněný věk. 

15. Starost, dí Galenus, jest cesta k zahynutí/ neb poněvadž smrt jest horká, přirozeného 

uhašení/ starost jest jeji hnis a talov.  

16. Starost[,] dí Cicero, jest dokonání věku, jako hry neb komedie.  

17. Starost jest západ života/ jest začátek a přístup k smrti/ jest břeh a termin zlých věci.  

18. Všickni činové v starých sou mdlejší/ všickni smyslové tupější: Pročež i k mnohým 

činům pro studenost a suchost přirození nespůsobni bývají.  

19. Jako lampa, když olej ztráven bývá, hasne: Tak život náš hyne, když horkost přirozená 

odchází. 

20. Starost pak jest trojí. 

21. První jest živá, zvučná, a ještě silná/ jakáž jest při mnohých lidech střídmých/ kteří od 

léta padesátého až do šedesátého k prácem dobrým a k správě obce sou spůsobní/ ač přirozená 

čerstvost pomalu hyne a odchází.  

22. Protož ne od podoby těla zevnitřní, totiž vrásk, šedin, mdlob souditi se má o starosti.  

23. Mnozí v květu věku šediví a chřadnou/ naproti někteří v věku sešlém kůži hladkou, 

tvář veselou, vlasy černé neb rusé mají.  

24. Jako vína některá dlouho se chovati mohou/ některá pak brzy kyselejí: tak lidé, jedni 

dřív, druzí pozdějí se zstarají. 

25. Druhá starost jest prostřední/ která radou ještě i obci, i svým domácím prostředně 

a prospěšně sloužiti může. 

26. Třetí starci sou nejsešlejší, smrti blízcí/ jednu nohu nad hrobem mající/ kteří již doma 

seděti, a modlitbam ustavičným oddáni býti mají/ kterým nic žádostivějšího není, jako 

z vazby těla vyjíti/ z temnosti k světlu, z vyhnání do vlasti se navrátiti/ kteří dobře a dlouho 

živí souce, při své smrti vesele zaspívati mohou: 

Vixi, & quem dederat cursum natura peregi. 

 

Jaké pak příčiny sou starosti? 

 

27. Jedna jest daleká a nadpřirozená/ která z odstoupení od Boha, a z jeho ortele proti 

lidem vynešeného pochází.  

28. Nebo když člověk Boha k sobě příznivého měl/ všecky věcí také jemu příznivé byly/ 

nebe, povětří, země, a pěkná byla v celém člověku harmoniá: Ale když rozkaz Boží zavrhl, 
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a od Boha odstoupil/ hned svého neposlušenství pokutu nesl/ tak že ani vnitř od Ducha 

Božího tak občerstvován nebyl, ani zevnitř požehnání jeho neokoušel.  

29. Živlové a jiné věcí, které k užitku člověka stvořené byly, a člověku před tím 

dobrovolně sloužily, po pádu již jemu odporné býti začaly: Země, hloží, trní, škodné byliny 

rodila: Nebe, a povětří nepohodlné učiněno/ odkudž člověk nemohl než bídně chřadnouti, 

starnouti a hynouti.  

30. Kdyby byl nezhřešil/ po posloužení zde vůli Boží byl by vzat do nebe beze vši bolesti: 

Nebo tak stvořen byl, aby skrze požehnání Boží v spůsobu nejlepším, a v ustavičném 

upokojení mysli živ býti mohl. 
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Přepisy novočeských textů 
 

 

ASTRO 
 

Nepodařená hvězda  

  

1. Někdy až s podivem zjišťujeme, jak snadno přebíráme mylné názory, ale jak obtížně 

a dlouho se jich potom zbavujeme.  

2. V 18. i 19. století byli astronomové v zajetí představy, že obří planety Jupiter i Saturn 

jsou vývojově někde mezi žhnoucím Sluncem a chladnou Zemí.  

3. Jsou to tedy tělesa, jež sama mírně září.  

4. Taková představa byla vlastně vnucena tehdejšími teoriemi o vzniku planet – 

myšlenkami Immanuela Kanta, jež se snažil matematicky podepřít Pierre S. Laplace.  

5. Podle nich se od žhavého prapůvodního Slunce, které se ochlazovalo, smršťovalo 

a rychle rotovalo, na rovníku odtrhávaly kousky žhavých plynů.  

6. Ty pak postupně chladly a houstly, utvářely se z nich jednotlivé planety.  

7. Byly zde i další „důkazy“, že tomu tak být musí, i když se původní Kantovy 

a Laplaceovy představy o vzniku planet postupně staly neudržitelnými.  

8. Střední hustota Jupiteru i Saturnu je neobyčejně nízká, srovnatelná s hustotou vody, 

jsou to tedy „plynná tělesa“.  

9. V roce 1860 Georg P. Bond zjišťoval, jak mnoho Jupiter svítí.  

10. Vyšlo mu (chybně), že vysílá více světla, než kolik ho dostává od Slunce.  

11. Také neustálé proměny v oblačném příkrovu dostupném přímému pozorování by měly 

svědčit o tom, že planeta zcela nevychladla.  

12. Ve zjevném nesouladu s myšlenkou, že Jupiter dosud nevychladl, byla 

spektroskopická pozorování.  

13. Podle vzhledu spektra nic nenaznačovalo tomu, že Jupiter sám svítí.  

14. Konec těmto představám pak učinila první infračervená měření teploty.  

15. Donald H. Menzel se spolupracovníky zjistil, že atmosférické vrstvy dostupné 

pozorování mají teplotu jen –145 °C.  

16. To bylo v roce 1926.  

17. Již o tři roky dříve Harold Jeffreys teoreticky dokázal, že Jupiter není miniaturní 

hvězdou, a uveřejnil první astrofyzikálně zdůvodněný model planety.  
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18. Zdálo se, že tím byla celá záležitost uzavřena.  

19. Nikoliv – končí jen první dějství a současně začíná druhé.  

20. Menzelova skupina (a po ní i další astronomové) naměřila teplotu na Jupiteru o 25 

stupňů vyšší, než jaká by měla být, kdyby Jupiter byl tělesem bez vnitřních zdrojů energie.  

21. Jistěže nyní nejde o otázku, zda Jupiter je jakousi hvězdou v současnosti (tento 

problém byl již jednoznačně rozhodnut), ale je třeba zjistit, zda v současnosti pozorovaný 

tepelný přebytek není důsledkem toho, že Jupiter se stal načas hvězdou někdy v minulosti.  

22. Podívejme se na otázku „nadbytečné“ energie podrobněji.  

23. Pozemní měření i přístroje sond zjistily, že Jupiter vyzařuje 1,5 až 2krát více energie, 

než získává od Slunce.  

24. Podobně Saturn vydává téměř dvakrát více energie, než přijímá, Neptun snad až třikrát 

více.  

25. Jen Uran je v tomto směru „normální planetou“.  

26. Jediným vhodným zdrojem energie, jež je tu navíc, může být gravitace.  

27. Rozpad radioaktivních prvků či snad „doutnající“ jaderné reakce nepřicházejí v úvahu, 

jak zakrátko uvidíme.   

28. Jestliže se Jupiter v současné době smršťuje, byť jen pranepatrně (řekněme o jeden 

milimetr za rok), stačí uvolněná potenciální energie pozorovaný přebytek zcela pokrýt.  

29. Ale mohou být i jiné příčiny, které úzce souvisejí s vnitřní stavbou této obří planety.  

30. Malé odbočení: Jupiter i Saturn jsou převážně z vodíku a hélia.  

31. Vlastnosti této směsi, podobně jako u všech látek v přírodě, závisejí na teplotě a tlaku.  

32. Se zvyšujícím se tlakem (avšak stále při poměrně nízké teplotě) se elektronové obaly 

sousedních atomů k sobě navzájem přibližují, až jsou obrovským tlakem rozdrceny.  

33. Elektrony jsou odtrženy od svých jader a volně se mezi nimi pohybují.  

34. Při dostatečně vysokých tlacích tak látka nabývá charakteristických vlastností kovů – 

je dobrým vodičem tepla a elektřiny.  

35. Například železo je v této kovové (metalické) fázi již za normálního tlaku, vodík až při 

tlaku dvou- až třímilionkrát větším, hélium při tlacích ještě vyšších.  

36. Na základě teoretických modelů soudíme, že asi 50 procent objemu Jupitera zaujímá 

kovový vodík a hélium, zbytek je tvořen vodíkem a héliem molekulárním.  

37. A zde se nabízí další možné využití gravitační energie: v nitru planety nedochází 

k promíchávání kovového vodíku a hélia, neboť k tomu nedostačuje teplota.   

38. Na horním okraji oblasti  v kovové fázi se ale hélium sráží; kapky hélia se pak 

prodírají vodíkem a klesají směrem ke středu planety.  
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39. Je tedy možné, že se Jupiter nesmršťuje celý, ale že jen dolů klesá těžší hélium. 

 

 

BONSAJ 
 

Umístění  

  

1. Dobře zakořeněné venkovní bonsaje umisťujeme na různá místa v zahradě, na balkoně 

nebo na terase, kde nehrozí nebezpečí, že za silného větru budou poškozeny. 

 2. Zcela nevhodné je stavět je přímo na zem, protože do nádob se mohou nastěhovat různí 

škůdci. 

 3. Je proto vhodné vybudovat si různé lavice nebo police na chráněném místě, kde nám 

vhodné přistínění zajisté různé okrasné stromy, nebo si musíme vybudovat přistínění umělé, 

buď zděné[,] nebo kovové či dřevěné konstrukce. 

 4. Nádoby s bonsajemi otočíme každý měsíc o 180°, aby jednotlivé rostliny rostly 

pravidelně a jednotlivé části měly vždy dostatek světla. 

 5. Otužilé bonsaje můžeme na těchto policích nechat celou zimu, choulostivější druhy 

umisťujeme buď na záhony nebo do pařenišť, nevytápěných skleníků apod. 

 6. Před příchodem mrazů musí být rostliny vydatně zality, aby netrpěly nedostatkem 

vláhy. 

 7. Zejména choulostivé na přezimování jsou stromy, které po přesazení nestačily 

zakořenit, které rostou ve velmi malých nebo plochých miskách, nebo rostliny rostoucí na 

kamenech. 

8. Choulostivé jsou zejména některé druhy javorů, Zelkova, Pyracantha, které při větších 

zimách často namrzají. 

9. Choulostivé jsou i některé druhy cypřišků i některé druhy jalovců apod. 

10. Všechny rostliny, které budeme na zimu umisťovat do studených, ale světlých 

místností, na světlé schodiště nebo do studeného skleníku, musíme během zimy často 

kontrolovat[,] a pokud to podmínky umožní, je nutná zálivka. 

11. Zemina zde vysychá velmi rychle a zimní škody jsou způsobeny nedostatkem vláhy, 

která je důležitá pro látkovou výměnu a zdárný růst rostlin. 

12. Pokud pěstujeme pokojové bonsaje, jsou podmínky trochu odlišné. 

13. Řekněme si tedy něco o základních nárocích. 

14. Nároky pokojových bonsají se navzájem prolínají. 
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15. Zakoupená bonsaj, která má plnit svůj úkol hygienický, estetický a funkční, často 

zklame. 

16. Protože rostliny donesené do jiného prostředí, pokud nejsou odborně ošetřovány 

a kupující často neví co s nimi, chřadnou, žloutnou a postupně zanikají, a zklamaní pěstitelé si 

potom stěžují na to, že byty s ústředním topením nejsou pro pěstování bonsají vhodné. 

17. Hlavním úkolem květin, ale i bonsají je produkovat zelenou hmotu, přijímat oxid 

uhličitý z okolního prostředí a produkovat potřebný kyslík. 

18. Velmi důležité je působení estetické, které svým přirozeným vzhledem a různým 

utvářením větví vytváří příznivou a příjemnou atmosféru. 

19. Líbivým prvkem je také barevnost listů. 

20. U rostlin stálezelených je barva zeleně někdy tmavá, jindy světlá a veselá. 

21. Těmito výslednými prvky výrazně ovlivňujeme smyslové vjemy. 

22. Různými kombinacemi můžeme navodit různou atmosféru. 

23. Aby mohly pokojové bonsaje plnit své poslání, musíme dobře znát jejich nároky 

a včas porozumět jejich jemným projevům. 

24. Pokojové bonsaje jsou vhodné pro pěstování v bytech, kde nemáme vhodné místo pro 

pěstování rozměrnějších pokojových květin. 

25. Na okně můžeme pěstovat 3 až 4 bonsaje, zatínco normální pokojová rostlina by na 

okně mohla být jedna nebo dvě. 

26. Bonsaje stavíme na rozšířené okenní desky nebo můžeme využít i radiátory, kdy nad 

nimi pomocí různých nástavců můžeme zhotovit police. 

 27. Byt nebo domek neodpovídá nikdy podmínkám v přírodě a život rostlin závisí, 

podobně jako život člověka, na mnoha činitelích. 

 28. Především se jedná o podmínky světelné, tepelné, o střídání dne a noci, o střídání 

ročních období a v neposlední řadě hraje důležitou roli i vlhkost. 

 29. Abychom měli s pěstováním úspěch i radost z dařícího se díla, musíme si povědět 

několik poznatků o těchto činitelích. 

30. U rostlin musíme zejména vědět, zda pocházejí z tropických, nebo subtropických 

oblastí. 

31. Rostliny z tropických oblastí prospívají celice dobře v bytě se stálou teplotou v 

rozmezí 18–24 °C. 

32. Noční ochlazení o 2–6 °C jim nikterak neškodí. 

33. Teplota ale nesmí trvale klesat pod 16 °C. 
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34. Proto některým druhům, jako je např. Ficus, Schefflera, svědčí umístění přímo nad 

topením u okna. 

35. Příliš husté záclony zabraňují pronikání tepla k rostlinám a na rostliny umístěné na 

okně proudí od okna studený vzduch, a to mnoha rostlinám neprospívá, což má za následek 

podchlazení, kdy následuje žloutnutí a opad listů. 

36. Naproti tomu rostliny subtropické snesou v zimním období pokles teplot na 5–12 °C. 

37. Rostliny v tomto období mají zimní klid, to znamená, že přestávají růst a nesnášejí 

trvale příliš vysoké teploty. 

 

 

ETIK 
 

Loučíme se se zaměstnancem  

  

1. Odchod zaměstnance z firmy není jednoduchá věc. 

2. Nemyslím problematická kritéria zákoníku práce pro propuštění pracovníka, s tím si 

poradí právníci, ale psychologickou a společenskou stránku. 

3. Pracovník může odcházet ze dvou důvodů: na základě vlastního rozhodnutí, nebo z 

rozhodnutí managementu firmy. 

4. V obou případech je to pro dotyčného traumatická záležitost. 

5. Odchází ze známého do nového prostředí, často neznámého, mezi nové 

spolupracovníky, šéfy a podřízené. 

6. Bude muset vynaložit obrovskou energii na adaptaci v nových poměrech a vytvoření 

nových vztahů. 

7. Je společenskou a lidskou povinností managementu mu v tom pomoct. 

8. Pokud pracovník odchází z rozhodnutí vedení firmy, platí zásada, že se o tom nesmí 

dozvědět od nikoho jiného než od nadřízeného, a to kultivovanou a šetrnou formou. 

9. Rozhodně mu to nemohou sdělit kolegové  pokoutně na chodbě, protože propuštění se 

stalo veřejným tajemstvím, a jak to tak bývá, jediný, kdo o tom neví, je právě postižený. 

10. Vedoucí je placen za to, že vykonává své povinnosti i v personálních vztazích k 

podřízeným. 

  11. Jakmile padne rozhodnutí, že se firma rozloučí s konkrétním pracovníkem, bez 

odkladu se s ním nadřízený sejde a sdělí mu, že vedení došlo k závěru se s ním rozejít. 
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12. Pracovník si tuto scénu pamatuje ještě léta, a proto hodně záleží na formě, jakou 

nadřízený zvolí. 

13. Měl by postupovat s ohledem na důvody odchodu (hrubé porušení pracovní kázně, 

dlouhodobě nevyhovující pracovní výkony, nadbytečnost), ale i na osobnost pracovníka. 

14. Jsou lidé, kteří přijmou takové rozhodnutí, aniž by hnuli brvou, jiní jsou schopni 

udělat plačtivou scénu spojenou s vydíráním. 

15. Nadřízený musí jednat taktně, nesmí dávat najevo, že spěchá, aby měl nepříjemnost za 

sebou, musí přesvědčivě vysvětlit důvody rozvázání pracovního poměru a nabídnout pomoc 

při řešení obtížné situace, pokud pracovníkovi hrozí. 

16. Velkorysost je vždy na místě; firma je vždy silnější než jedinec. 

17. Často více než odstupné pracovníka potěší lidský přístup k jeho životní situaci. 

18. Jakkoli je uvolnění pracovníka z firmy pro management leckdy rutinní záležitostí, 

jednáme s každým z nich vždy[,] jako by šlo o jedinečný případ. 

19. Dáme najevo pochopení pro obtížnost sociální, možná i rodinné situace zaměstnance. 

20. Zaměstnance přijmeme stejně jako návštěvy, podáme mu ruku, neboť jde o formální 

akt, nabídneme mu kávu, posadíme se s ním a vysvětlíme mu, proč jsme se rozhodli rozvázat 

s ním pracovní poměr. 

21. Je-li to v souladu s firemními normami, nabídneme mu pomoc při hledání nového 

místa, přinejmenším udělením volna na konkurzy a interview při výpovědní době. 

22. Dopřejeme sluchu jeho reakci, může být lítostivá, suchá až odměřená, věcná a 

chápající, nebo také emotivní. 

23. Vedoucí by si měl umět poradit se všemi variantami. 

24. Dokonce i s agresivní reakcí, kdy pracovník upadne do afektu, při kterém přestane 

ovládat svoje chování, začne vztekle oponovat, třeba i křičet. 

25. V takovém případě neklademe odpor, nezvyšujeme hlas (úplně směšné je začít křičet 

„Nekřičte na mě!“), nejlepší je okamžitě odejít pod všední záminkou („promiňte, někde jsem 

nechal pero“). 

26. Hysterické scény se nikdy neodehrávají o samotě, proto se okamžitě po našem 

odchodu pracovník zklidní, a až se za dvě minuty vrátíme, obvykle pociťuje stud za svoje 

chování. 

27. Zcela přejdeme, co se stalo (řekneme „leželo u sekretářky na stole, to se mi stává 

denně“) a rozloučíme se zcela důstojně, jak se na pracovníka managementu sluší. 

28. Uvědomme si, že naše chování určuje chování pracovníka. 
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29. Budeme-li konfliktní, můžeme očekávat, že pracovník ztratí zábrany a výzvu ke 

konfliktu přijme. 

30. Budeme-li zachovávat odstup a důstojnost, odehraje se setkání kultivovaně. 

31. Stejný postup manažer zvolí, když pracovník odchází ze své vůle. 

32. Přijme ho ve své kanceláři a poděkuje mu za vykonanou práci, dá najevo lítost, že 

schopný pracovník opouští firmu, a popřeje mu štěstí v dalším profesním životě. 

33. Setkání při této příležitosti bude patrně o poznání srdečnější než při výpovědi. 

 34. Dalším krokem je seznámit s odchodem pracovníka jeho kolegy a ostatní 

zaměstnance firmy. 

35. Oznámíme to způsobem ve firmě obvyklým, nejspíš mailem, v malé firmě na 

shromáždění zaměstnanců. 

36. Jsme taktní a nesdělujeme veřejně nic, co by pracovníka mohlo poškodit. 

   

 

HUDBA 
 

1. Nasloucháme-li hudbě v koncertní síni, doma pomocí přenosového zařízení či 

reproduktoru, jsme jenom více méně zasvěcenými posluchači. 

2. Neuniknou nám některé detaily, ale v podstatě se oddáváme působení této hudby jako 

celku; nechceme být rušeni, protože poslech klade nároky na naše soustředění a paměť. 

3. Estetické vyznění hudby není pro nás jen souhrnem „krásných míst“, ale i pocitem 

uspokojení nad jejich logickým vývojem. 

4. Máme-li však s hudbou pracovat, musíme se učit vnikat hlouběji do jejích zákonitostí, 

zapomenou na chvíli na mocný účin jejího živého vyznění a střízlivě si ji rozebrat. 

5. Opakovaný poslech zvukového záznamu, přiněmž [sic] se vlastně učíme hudbě 

zpaměti, je sice určitou pomocí, ale nevyrovná se názornosti, jakou nám nabízí notový zápis. 

6. Ten je sice jen schematickou předlohou k provádění hudby, ale zato v něm můžeme 

libovolně dlouho „luštit“ obtížná místa, srovnávat jednotlivé fráze a plochy, bez potíží se 

vracet a uvažovat nad jednotlivými takty, akordy i tóny. 

7. Grafický záznam hudby nám navíc umožňuje odděleně a v klidu sledovat dva základní 

rozměry hudby, které při poslechu nutně splývají, totiž rozměr horizontální a vertikální. 

8. Prvý je pokračováním hudby v čase směrem od začátku do konce – v notách zleva 

doprava, druhý je průřezem všeho, co zaznívá v daném okamžiku současně – v notách zdola 

nahoru. 
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9. (Proč ne shora dolů, pochopíme, až bude řeč o akordech.)  

10. Cvičenému hudebníkovi vypovídá horizontální pohled rychle a přehledně o vývoji 

hudby, počátcích, vrcholech a závěrech jednotlivých frází a vcelku  i o výstavbě formy. 

11. Vertikální pohled je přesným účtem ze složení jednotlivých zvuků, kontroluje 

harmonii a souhru a je jakousi akustickou „pitvou“ každého okamžiku skladby. 

12. Hudbu si můžeme rozložit až na jednotlivé tóny. 

13. Každý tón je zvuk, ale ne každý zvuk je tón. 

14. Zvuky jsou vše[,] co slyšíme, všechny vznikají chvěním hmoty, jsou dopravovány 

zvukovým vlněním do našeho ucha a tam vyvolávají příslušné impulzy, vedené dále do 

mozku. 

15. Avšak podle toho, vznikají-li pravidelným nebo nepravidelným chvěním hmoty, 

dělíme je na tóny nebo hluky. 

16. Tóny mají určitou výšku, hluky neurčitou. 

  

17. Tóny, vznikající pravidelným chvěním hmoty (struny, tyče, desky[,] vzduchového 

sloupce) mají kromě výšky  ještě další tři vlastnosti, délku, sílu a barvu. 

18. Tyto vlastnosti jsou dány povahou hmoty, která je rozechvívána, a my je můžeme 

různým způsobem využít a ovlivnit. 

19. Záleží na dokonalosti nástroje nebo hlasu, který tón vydává[,] a na schopnostech toho, 

kdo hudbu z právě jmenovaných základních prvků vytváří (komponuje, improvizuje) a 

realizuje (interpretuje). 

20. Jinými slovy, při provozování hudby vlastně „přidělujeme“ jednotlivým tónům kratší 

či delší časové úseky, přičemž měnící se výška na nás psychologicky působí dojmem 

hudebního pohybu, jednou plynulé, jindy přerývané křivky. 

21. Tyto dva rozměry, výška a délka[,] jsou pro hudbu rozhodující, proto je náš notový 

záznam zařízen na jejich přehledné a poměrně přesné vyjádření. 

22. Síla a barva tónu jsou sice mocným prostředkem pro vystupňování výrazového účinu 

hudby, nevytvářejí však její základní obrys, její „podobu“. 

23. (Začátek Beethovenovy páté symfonie můžeme zahrát silně či slabě, můžeme jej i 

zazpívat nebo zapískat. 

24. Zachováme-li melodickou a rytmickou podobu, ví hned každý, oč jde.)  

25. Výšku tónu měříme rychlostí kmitů, počet kmitů za vteřinu se nazývá kmitočtem a 

udává se v jednotkách zvaných hertz (čti herc). 
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26. Naše ucho vnímá tóny v mezích od 16 (nejhlubší) do 16 000 (nejvyšší) kmitů za 

vteřinu. 

27. Tak zvané komorní –a– (jednočárkované), podle něhož se dolaďují nástroje orchestrů, 

má podle mezinárodní dohody 440 Hz. 

 28. Pozorujeme-li kmitající strunu, všímáme si vedle rychlosti rozkmitu, který způsobuje 

výšku tńu, také jeho velikosti. 

29. Čím dále se střed struny vychyluje od osy, tím zní tón silněji. 

30. Sílu tónu měříme v decibelech. 

31. Barva tónu je dána materiálem jednotlivých nástrojů, jejich technickým uzpůsobením 

a do jisté míry i individualitou hráče či zpěváka. 

32. Dokonalost nahrávací techniky nám odhalila další překvapující skutečnost, že totiž k 

charakteristice jedotlivých nástrojových barev patří i vedlejší, vlastně bezděčné akustické 

projevy, jako je sykot vydechovaného vzduchu, tah smyčce po strunách, dopad kladívek 

u klávesových nástrojů, drnčení strun atd. 

 

 

KOMET 
 

Vztah komet a planetek  

  

1. V učebnicích astronomie se odlišují komety a planetky jako samostatné skupiny objektů 

meziplanetární látky. 

2. Liší se především drahami, neboť komety se pohybují po velmi protáhlých elipsách 

s libovolnými sklony k ekliptice, takže mnohé vlastně obíhají sluneční soustavu v protisměru. 

3. Naproti tomu planetky obíhají po drahách jen mírně eliptických, s malými sklony vůči 

ekliptice a ve smyslu souhlasném se směrem oběhu planet. 

4. Klasické planetky se navíc nacházejí v prostoru mezi Marsem a Jupiterem s typickou 

vzdáleností necelé 3 AU a oběžnou dobou kolem 5 let. 

 5. Hlavní rozdíl však nacházíme v jejich vnitřní struktuře. 

 6. Planetky jsou typicky kamenná tělesa s příměsí kovů a střední hustotou, která je 

dvaapůlkrát vyšší než hustota vody, zatímco jádra komet jsou křehká, porézní a se střední 

hustotou pouhých 50 % hustoty vody v pozemských podmínkách. 

7. Jádra komet obsahují snadno těkavé látky, především vodní led a led oxidu uhelnatého, 

jenž se při přiblížení komety již navzdálenost 6 AU od Slunce začínají výrazně odpařovat 
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a unikají škvírami rozbrázděného povrchu jádra komety do okolního prostoru, přičemž 

s sebou strhávají prachové částice – tak vzniká koma, která překryje vlastní obraz jádra 

komety. 

8. Proto jsou také komety zdrojem meteorických rojů – proudu drobných částeček, jež po 

desítkách oběhů vyplní celou eliptickou dráhu. 

9. Nicméně tento klasický obraz byl v posledním dvacetiletí narušen především objevem 

řady planetek, které vybočují z hlavního pásma buď směrem dovnitř k Zemi nebo naopak 

směrem ven k Saturnu, Uranu a Neptunu. 

10. Planetky, které protínají nebo se alespoň svou drahou přibližují k Zemi, nazýváme 

souhrnně křížiči. 

11. Jejich dráhy nejsou dlouhodobě příliš stálé, takže nám hrozí jisté nebezpečí, že se 

taková tělesa se Zemí srazí. 

12. Dosud známe stěží 200 křížičů s rozměry od několika desítek metrů až po 40 

kilometrů. 

13. Srážku s planetkou o průměru 60 metrů jsme si už v tomto století odbyli – byl to 

proslulý tunguzský meteorit z 30. června 1908, jenž vybuchl nad zemí ve výši asi 8 kilometrů 

a jehož tepelná a rázová vlna zničila území o rozloze asi 2000 km2

14. Stejně velká kometa by nám neublížila, jelikož její křehké a řídké jádro by při téže 

rychlosti vstupu do atmosféry asi 15 km/s vybuchlo již ve výši přes 50 kilometrů nad zemí. 

. 

15. Celosvětové katastrofy však mohou způsobit křížiči od průměru 5 kilometrů, a 

takových těles je v našem okolí alespoň tisíc, takže většina z nich dosud objevena nebyla. 

16. Proto se v posledním desetiletí astronomové snaží zlepšit citlivost a soustavnost 

sledování oblohy, abychom křížiče větších rozměrů včas rozpoznali, a mohli tak s předstihem 

počítat jejich budoucí dráhy a případnou hrozbu srážky. 

17. Soudilo se, že vhodným přístrojem bude zejména infračervený dalekohled na družici 

IRAS, ale toto očekávání se nesplnilo. 

18. IRAS pracovala na oběžné dráze kolem Země v roce 1983 a jednou z mála planetek, 

křižujících zemskou dráhu, které objevila, se stala planetka (3200) Phaeton. 

19. K překvapení všech se zjistilo, že parametry její dráhy naprosto souhlasí s bohatým 

pravidelným meteorickým rojem – prosincovými Geminidami, jež mají radiant v souhvězdí 

Blíženců. 

20. Phaeton má oběžnou dobu 1,6 roku a délku velké poloosy 1?35 AU. 

21. To skvěle souhlasí s dráhovými elementy pro Geminidy, jež jsou rojem mimořádně 

mladým v tom smyslu, že na Zemi jsme je mohli poprvé pozorovat až roku 1862. 
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22. Svědčí to opět o gravitačních poruchách – roj sám je určitě mnohem starší, když jeho 

mateřské těleso se dnes navenek jeví jako stoprocentní planetka bez nejmenšího náznaku 

komy. 

23. To znamená, že zkrátka existují i vyhaslé komety, které sluneční záření již k ničemu 

neprobudí, a jedině meteorická vlečka může prozradit jejich skutečnou podstatu. 

24. Výpočty dále ukázaly, že gravitační poruchy Země povedou k dalším změnám dráhy 

planetky Phaeton, která roku 2113 proletí kolem Země ve vzdálenosti pouhých 200 tisíc 

kilometrů, tj. na půl cestě k Měsíci.  

25. Tento průlet však bude současně posledním setkáním, neboť se uplatní gravitační prak 

Země, Phaeton překročí únikovou rychlost a vydá se na nekonečnou dráhu do prostoru.  

26. Další převlečenou kometou se stala planetka (2060) Chiron, nalezená Charlesem 

Kowalem v roce 1977 v tehdy rekordní vzdálenosti od Slunce 16 AU, tedy mezi Uranem 

a Saturnem.   

 

 

LOG 
 

Dělení pojmů  

  

1. Často je výhodné objasnit jev tím, že ukážeme druhy tohoto jevu. 

2. Když například máme objasnit, co to je společenský řád, můžeme to učinit tak, že 

ukážeme druhy společenských řádů: „Společenské řády jsou: prvobytně pospolný, otrokářský, 

feudální, kapitalistický a komunistický vyššího a nižšího stupně.“ 

3. Takové objasnění nazýváme dělením pojmu. 

4. Dělení pojmů je způsob objasnění pojmu, ve kterém uvádíme druhy objasňovaného 

pojmu. 

5. V definici jsme objasňovali pojem poukázáním na jeho obsah, na jeho podstatné znaky; 

oproti tomu v dělení objasňujeme pojem poukázáním na jeho rozsah; v dělení ukazujeme, na 

co se objasňovaný pojem vztahuje. 

6. V každém dělení pojmu můžeme rozeznat: 1. dělený pojem (pojem, který objasňujeme, 

například „společenský řád“), 2. členy dělení (druhy děleného pojmu, např. „prvobytně 

pospolný řád“, „otrokářský řád“ atd.), 3. základ dělení čili dělidlo (znak, podle kterého pojem 

dělíme; v našem případě jsme dělili společenské řády podle způsobu výroby). 
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 7. Dělený pojem je ve vztahu ke každému členu dělení rodem a každý člen dělení je ve 

vztahu k dělenému pojmu druhem. 

 8. Dělení pojmu bychom si mohli znázornit obrazcem, ve kterém kruh znázorňuje dělený 

pojem a jednotlivé kruhové výseče znázorňují pak jednotlivé členy dělení. 

 (Obrázek 11.)  

9. Nejdůležitější složkou dělení je základ dělení, znak, podle kterého dělení provádíme. 

10. Jak je zřejmé z dále uvedených příkladů, základ dělení určuje, jaké členy dělení se 

budou v dělení vyskytovat. 

11. Jeden a týž pojem můžeme dělit různými způsoby, jestliže použijeme různých základů 

dělení. 

12. Zvolíme-li za základ dělení společenských řádů skutečnost, zda se v nich vyskytují 

třídy nebo ne, dostaneme dělení: „Společenské řády jsou jednak třídní a jednak beztřídní.“ 

13. Zvolili jsme nový základ dělení a celé dělení se podstatně změnilo. 

14. Základy dělení si nemůžeme ovšem volit zcela podle své libosti. 

15. Kdybychom za základ dělení zvolili zcela nepodstatný znak, pak bychom dostali 

dělení, které neznamená žádný přínos pro naše poznání, které neumožní, abychom v poznání 

pokročili vpřed. 

16. Někdy bývá základ dělení uveden výslovně. 

17. Například: „Podle původu dělíme všechny básně na lidové a umělé.“  

18. Nebo: „Podle toho, zda jsou básně psány v řeči vázané či nikoliv, rozdělujeme je na 

básně veršované a básně v próze.“  

19. Základem dělení v prvém případě je původ básně, v druhém skutečnost, zda je báseň 

psána v řeči vázané či nikoliv. 

 20. Má-li být dělení pojmu správné, musíme dodržet tato pravidla:  

21. 1. V dělení musíme dodržovat stále stejný základ dělení, nesmíme v něm různé 

základy dělení směšovat.  

22. Kdybychom například dělili básně na lidové, umělé a básně v próze, pak by bylo toto 

dělení nesprávné; smísili jsme tu dva různé základy dělení. 

23. Kdybychom například dělili rovnice na rovnice o jedné neznámé, rovnice o dvou 

neznámých a rovnice vyšších stupňů, pak by bylo toto dělení nesprávné, neboť jsme tu smísili 

dva základy dělení: počet neznámých a stupeň rovnice. 

24.Uvedené pravidlo ovšem dovoluje, abychom dva základy dělení důsledně kombinovali. 

25. Tak by bylo například správné dělení: „Rovnice se dělí na rovnice prvního stupně 

o jedné neznámé, rovnice druhého stupně o jedné neznámé, rovnice prvního stupně o více 
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neznámých, rovnice druhého stupně o více neznámých a rovnice vyšších stupňů o více 

neznámých.“  

26. 2. Členy dělení se musí navzájem vylučovat. 

 27. Kdybychom například dělili války na nespravedlivé, spravedlivé a dobyvačné, bylo 

by toto dělení nesprávné, neboť pojmy „nespravedlivá válka“ a „dobyvačná válka“ se 

nevzájem nevylučují: jedna a tíž válka může být zároveň nespravedlivá i dobyvačná. 

 28. Kdybychom společenské řády dělili na prvobytně pospolný, otrokářský, feudální, 

kapitalistický, socialistický a beztřídní, pak by toto dělení bylo nesprávné, neboť pojem 

„prvobytně pospolný řád“ a pojem „beztřídní společnost“ se nevylučují. 

 29. Všimněte si, že ve většině případů porušujeme první i druhé pravidlo zároveň. 

 30. 3. Dělení musí být souměrné, nesmí být ani příliš široké, ani příliš úzké. 

31. To znamená, že rozsahy členů se musí ve svém úhrnu rovnat rozsahu děleného pojmu. 

 32. Proti tomuto pravidlu chybuje ten, kdo zapomene uvést některý z členů dělení – pak 

je dělení úzké, nebo ten, kdo uvede mezi členy dělení ještě nějaký pojem, který do děleného 

pojmu nepatří – pak je dělení příliš široké. 

  

 

MANŽEL 
 

1. Začněme od toho nejvzdálenějšího. 

2. Mají-li muž a žena v manželství tvořit jednotu, pak zpravidla musí být nejen fyzická, 

ale i duševní. 

3. Oni si musí rozumět, vzájemně se chápat, znát své myšlenky atd. 

4. To jsou jen takové nejhrubší příklady jednoty, mezi nimiž je velká spousta věcí, v nichž 

se mohou stále více sjednocovat. 

5. Jednou z nich je také sex. 

6. Doufám, že nyní jste pochopili, o co mi od začátku jde - o to, aby otázka sexuality byla 

zařazena do celku lidské osobnosti a do celku mezilidských vztahů vůbec. 

7. Aby nebyla ani jediným pojítkem mezi oběma partnery, ani vytlačena jako něco 

zbytečného, nežádoucího, podezřelého a divného. 

8. Má-li člověk dobrým způsobem vstoupit do manželství, pak tam musí vstoupit celý a 

má-li do něho vstoupit celý, pak musí sám sebe nejen znát, ale také přijmout. 

9. V oblasti, v níž se nepřijímáme, se znehodnocujeme a narušujeme svůj vztah k druhým 

lidem. 
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10. Nepřijme-li tedy muž dostatečně svou roli mužskou, žena ženskou, tak bude velmi 

těžko vytvářet manželský svazek. 

11. Toto přijetí životní role se opět skládá z mnoha vrstev. 

12. V první řadě člověk musí přijmout, že se na něj lidé dívají jako na muže, či jako na 

ženu. 

13. Za zdravých okolností je tento krok zcela bez problémů. 

14. Ale jestliže si některá žena myslí, že být ženou je ostuda, nebo projev méněcennosti, 

pak bude velmi těžko přijímat, že se na ni ostatní dívají jako na ženu a bude potom pro ni 

velice těžké s někým se spojit v manželství. 

15. Ale nechce-li žena z nějakého důvodu být ženou, chce být generálem a "tvrďochem 

hrozným", pak se naštěstí nejspíš nevdá. 

16. Říkám naštěstí, protože manželství s ní by bylo katastrofa. 

17. Nebude-li muž přijímat svou racionalitu a bude chtít být pořád takový něžňoučký, 

snový, intuitivní a já nevím, co všechno, pak nebude sám sebou, nebude mužem. 

18. Neztotožní-li se člověk nějakým způsobem se svou sexualitou, nebude celým 

člověkem, nebude dostatečně komunikativním člověkem, nebude sám sebou, bez ohledu na 

to, zda žije v manželství, či v celibátu. 

19. Protože, všichni, kdo jsme se narodili jako muži, musíme se také muži stát a to působí 

na celou naši osobnost, tedy i na sexualitu. 

20. Totéž platí pro ženy. 

21. Člověk tedy musí přijmout sebe sama, včetně svých reakcí na opačné pohlaví. 

22. Za normálních okolností to znamená, že jestliže člověk vyroste bez nějakých větších 

rušivých vlivů, pak tuto svou roli přijme celkem snadno. 

23. Ale vyrůstá-li člověk ovlivňován něčím velice rušivým, může se stát, že svou roli 

přijmout nechce a také nepřijme. 

24. Řekněme si příklad. 

25. Matka, jakožto žena, je pro svou dceru naprosto nepřijatelná a ona se se svou matkou 

nemůže nijak ztotožnit. 

26. Tak se může stát, že ta dcera nebude chtít být ženou, což znamená, že buď bude žít 

mužským způsobem, nebo nebude chtít navázat partnerský vztah, nebo bude mít v sobě 

veliký blok vůči své sexualitě. 

27. Přijmout sebe sama znamená přijmout sebe i se svou zranitelností. 

28. Muž je velmi zranitelný ve své ješitnosti, ohrozitelný tím, že v dané situaci nějakým 

způsobem selže a sklidí posměch. 
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29. A chce-li muž být mužem, pak tuto svou zranitelnost musí přijmout, ale ne tak, že ji 

bude vyhledávat. 

30. I žena musí umět přijmout svou zranitelnost, např. ve své nekritičnosti vůči muži, do 

kterého se zamilovala, ve své přehnané péči o něho atd. 

31. Neznamená to, že by se člověk měl chtít této své zranitelnosti za každou cenu zbavit, 

nebo naopak si na ní zakládat, ale musí vědět, že k němu patří. 

32. Právě manželství je prostor, v němž se musí ti dva lidé navzájem přijmout a co 

nejméně se zraňovat. 

33. Naše lidská nedokonalost a zranitelnost takový pocit bezpečí velmi potřebuje. 

34. Přijmout druhého člověka znamená, přijmout ho i když ne vždy zcela vyhovuje mým 

představám a přijmout ho i ve chvíli, kdy on sám ve svých vlastních očích neobstál. 

35. To je to, co dělá z manželství vztah nesmírně cenný, stabilní, hluboký a obšťastňující. 

36. A naopak nepřijetí partnera takového, jaký je, je pro manželství velkou pohromou. 

37. Mají-li manželé nějaké velké trápení, pak první, na co narazíte, je ta skutečnost, že 

jeden z nich nebyl svým partnerem přijat anebo, že se nepřijali navzájem. 

38. Vedle pocitu bezpečí, o němž jsme mluvili před chvílí a který je dán právě tím 

vzájemným přijetím, potřebuje každý člověk mít i pocit uznání, prospěšnosti atd. – těch 

pocitů, potřebných ke štěstí je ještě daleko více, ale pocit bezpečí je jedním z nejdůležitějších. 

 

 

MĚŘ 
 

Triangulační sítě  

  

1. Jak již bylo řečeno, zeměpisné souřadnice (φ, λ) jsou určovány složitým astronomicko -

geodetickým měřením, které trvá na jednom bodě mnoho nocí během jednoho až několika 

měsíců. 

2. Toto je však možno v praktické geodezii nahradit mnohem úspornějším měřením 

vodorovných úhlů v trojúhelnících, jejichž strany mohou být dlouhé několik desítek 

kilometrů. 

3. Stačí potom, aby astronomicko-geodetickým měřením byly určeny souřadnice (φ, λ) 

pouze jednoho zvoleného (referenčního) bodu B (teoreticky, prakticky se volí vždy několik 

bodů). 
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4. Dále se změří vodorovný úhel A (azimut), který svírá zvolená trojúhelníková strana se 

zeměpisným severem (místním poledníkem), a délka d této (nebo i jiné) strany. 

5. Bod, na kterém byly určeny veličiny (φ, λ, A) přímým měřením, se nazývá Laplaceův 

bod. 

6. Souřadnice (φ, λ) všech dalších bodů trojúhelníkové (triangulační) sítě, na kterých byly 

měřeny vodorovné úhly, mohou být potom vypočítány řešením úloh na elipsoidu (nebo na 

kouli). 

7. Transformace elipsoidických (nebo kulových) souřadnic na rovinné souřadnice (x, y) 

byla vysvětlena v předchozím oddíle 1.2.2. 

8. Schematicky je ukázána triangulační síť pro území České republiky na obrázku 1.11. 

9. Trojúhelníkové strany jsou dlouhé několik desítek kilometrů a nebylo by možné měřit 

jejich délku přímo. 

10. Proto byly vyměřeny přesnými měřidly, tzv. invarovými dráty[,] dlouhými 24 m, 

kratší úsečky (2 až 3 km) v rovinném území, nazvané délkové základny. 

11. U těchto základen byla vybudována pomocná trojúhelníková síť (základnová síť) 

k nepřímému určení (výpočtem) zvolené trojúhelníkové strany. 

12. Těchto základen a základnových sítí bylo na území Československé republiky 

postupně vybudováno několik. 

13. Na obrázku 1.11 je ukázána schematicky jedna z nejstarších základen (na obrázku 

silnou úsečkou) u Kroměříže; tečkovaně je tam naznačena základnová trojúhelníková síť (na 

obrázku 1.11 je to v blízkosti bodu Brdo). 

14. Pak je na obrázku 1.11 schematicky ukázána ještě jedna z nejmladších (z roku 1948) 

základen a základnových sítí v jižních Čechách u Pištína, v blízkosti bodu Kleť. 

15. Na dnešním území České republiky jsou čtyři délkové základny (ještě u Chebu 

a u Poděbrad). 

16. Taková výchozí triangulační síť může být potom na základě měření vodorovných úhlů 

na dalších bodech zhušťována (trojúhelníky jsou postupně zmenšovány). 

17. Na našem státním území bylo zhušťováno postupně v triangulačních sítích I. až V. 

řádu. 

18. V těchto zhušťovacích sítích je možno již řešit výpočetní práce v rovinném 

souřadnicovém systému x, y. 

19. Délka stran v trojúhelnících V. řádu, a tedy vzdálenost mezi nejbližšími 

trigonometrickými body, je v průměru 2,7 km. 

20. Chyba v určení trigonometrických bodů není větší než 0,02 m. 
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21. Na vybraných bodech I. řádu byly po roce 1922 budovány zděné observační 

(pozorovací) věže. 

22. Jedna taková věž, která stojí na vrchu Pecný, je ukázána na snímku na obrázku 1.12. 

23. Byly to stavby velice důmyslné, tvořené vlastně dvěma na sobě zcela nezávislými 

konstrukcemi. 

24. Vnitřní stavba byl válcový sloup budovaný na hlubokých základech, aby byl velmi 

pevný. 

25. Vnější válcová stavba nesla točité schodiště a nahoře podlahu. 

26. Schodiště ani podlaha se nikde nedotýkaly vnitřního sloupu, aby se případné otřesy 

nepřenášely na úhloměrný přístroj (teodolit) postavený na vnitřním sloupu. 

27. Stavba takových observačních věží byla však značně nákladná a bylo jich postaveno 

pouze devět. 

28. Jedna z takových věží je dnes na území takzvané Velké Prahy, na vrchu Ládví v 

Praze-Kobylisích. 

29. Pro observaci v síti I. řádu byly využívány i existující věže a rozhledny. 

30. Na obrázku 1.13 je ukázána kamenná rozhledna na Kleti. 

31. Hora Kleť je nejvyšší a nejvýznamněší dominantou nad Českobudějovickou pánví a je 

také nejvyšším místem části šumavského podhůří nazývaného už v mapách z 18. století 

Blanský les (Blansko sylva). 

32. Zajímavé je, že název Kleť, dle dochovaných listin, je jedním z nejstarších českých 

názvů vrcholů Šumavy a jejího podhůří. 

33. Nejstarší záznam z roku 1263 uvádí název Mons Naklethi. 

34. Z roku 1445 pochází název Kletie, záznam z roku 1624 uvádí už název Kleť, ale též 

Kletý. 

35. V roce 1918, po vzniku Československé republiky, dostala tato hora úřední název 

Kleť a tento název je součástí úředního názvosloví dodnes. 
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MOZEK 

 

Stavba a vývoj nervové soustavy  Jak vypadá nervová buňka. Nervová soustava obvodová a 

ústřední. Proč a jak se vyvíjela nervová soustava obratlovců. Proč máme mozek v hlavě. 

  V minulé kapitole jsme si připomenuli […]  

 

1. Základním stavebním kamenem všech dokonalejších nervových soustav je tedy neuron 

– nervová buňka s výběžky. 

2. Podívejme se nyní trochu blíže na to, jak nervová buňka vypadá.  

3. Na obr. 3 v příloze je fotografie nervové buňky tak, jak ji vidíme asi při 500násobném 

zvětšení v drobnohledu (mikroskopu). 

4. Vidíme, že se skládá jednak z těla, které je tvořeno chomáčkem živé hmoty více nebo 

méně kulovitého, někdy značně nepravidelného tvaru, jednak z výběžků, jež z tohoto těla 

odstupují a často se velmi rozmanitě a bohatě větví. 

5. Uvnitř těla buňky lze pozorovat jednak různá zrníčka a vlákénka, o jejichž významu 

a činnosti víme dosud velmi málo, jednak větší kulovitý útvar – jádro buněčné. 

6. Rovněž úloha jádra není v podrobnostech známa – víme jen, že má důležitý význam pro 

život a činnost buňky. 

7. Tělo buňky je velmi maličké (má nejvýše 50–70 tisícin milimetru v průměru), kdežto 

výběžky jsou sice také velmi tenoučké (1–4 tisíciny mm), avšak někdy velmi dlouhé. 

8. Takovým dlouhým výběžkům říkáme nervové vlákno, neurit. 

9. Nervové vlákno může u velkých živočichů dosahovat až přes 1 metr délky. 

10. Nervové vlákno je velmi důležitou součástí nervové buňky. 

11. Je vlastním „telefonním“ drátem, uskutečňujícím v organismu spojení na velké 

vzdálenosti. 

12. Podobně jako elektrický drát je i tento nervový vodič obklopen jakousi „isolací“ – 

pochvou, vytvořenou z tukové látky, kterou nazýváme myelinem. 

13. Spojení (synapse) mezi buňkami (neurony), o nichž jsme hovořili v předchozí 

kapitole, lze pod mikroskopem spatřit jen při velkém zvětšení. 

14. Nejčastěji mají tvar droboučkých rozšíření („knoflíčků“) na konci buněčných 

výběžků, jež těsně přiléhají k tělu nebo k výběžku jiné buňky. 

15. Takovýchto nervových buněk je v nervové soustavě většího obratlovce veliké 

množství – mnoho miliónů. 
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16. Mají různý tvar a velikost, ale vždy se skládají z těla a výběžků, z nichž obyčejně 

jeden bývá dlouhý a vede na větší vzdálenost. 

17. Buňky jsou valnou většinou nahromaděny v ústřední nervové soustavě. 

18. Spojují se tam vzájemně svými výběžky často velmi složitým a mnohotvárným 

způsobem. 

19. Dlouhá vlákna (neurity) vytvářejí často uvnitř ústřední nervové soustavy celé svazky 

(dráhy) vláken, běžících jedním směrem, k jednomu cíli. 

20. Ústřední nervová soustava je tedy jakousi spojovací a přepínací stanicí, v níž se 

uskutečňuje vzájemné spojování a rozpojování neuronů pomocí zápojů – synapsí, jež se 

mohou otvírat a zavírat. 

21. Všechny přijímací a výkonné orgány organismu jsou pak s touto ústřední nervovou 

soustavou spojeny dlouhými výběžky buněk (nervovými vlákny). 

22. Tato vlákna, která leží mimo ústřední nervovou soustavu a spojují všechny orgány s 

ústřední nervovou soustavou, se postupně rovněž sdružují ve větší svazky, kterým říkáme 

nervy. 

23. To jsou konečně ty nervy, o nichž tak často slýcháme mluvit a na něž si mnozí lidé tak 

často stěžují. 

24. Již teď vidíme, že leckdy neprávem. 

25. Tyto nervy jsou jenom vodiči vzruchů z orgánů do ústřední nervové soustavy a z 

ústřední nervové soustavy do orgánů. 

26. Při nervositě, předrážděnosti a únavě nebývá pak většinou sídlem poruchy tento 

obvodový vodič, nýbrž daleko spíše a častěji ústřední nervová soustava se svými 

mnohočetnými zápoji, synapsemi. 

27. Správnější by tedy bylo, kdyby nervosní lidé místo na své nervy naříkali na své 

nervové buňky, na své synapse, na svou ústřední nervovou soustavu. 

 [obrázek]  

28. Obrázek 6 nám dává názornější představu o stavbě nervové soustavy obratlovce a o 

tom, co je ústřední (centrální) a co obvodová (periferní) nervová soustava. 

29. Je na něm velmi zjednodušeně naznačena nervová soustava žáby. 

30. Dotkneme-li se kůže žáby na tlapce zadní nohy (žábu držíme tak, aby nám neutekla), 

ohne se a skrčí celá končetina. 

31. Dotknutím podráždíme smyslový orgán (receptor) v kůži. 

32. Podráždění je odevzdáno nervovému vláknu a nervové vlákno vede vzruch 

dostředivým nervem do míchy. 
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33. V míše projde vzruch určitým počtem spojovacích neuronů a je konečně převeden na 

buňku, jejíž vlákno je součástí odstředivého nervu vycházejícího z míchy. 

34. Toto vlákno vede vzruch do svalu, jenž se zkrátí. 

 

 

PRÁVO 
 

Pojem práva  

  

1. Již z toho, co bylo naznačeno v úvodu, vyplývá, že pojem „právo“ může být chápán a 

užíván ve dvojím smyslu. 

2. Prvním je rovina „mám na něco právo“. 

3. Jsem tedy oprávněn konat tak a tak a oprávněn očekávat, že někdo jiný toto mé právo 

bude respektovat (např. tehdy, jedu-li po hlavní silnici, mám přednost a jsem oprávněn 

očekávat, že ten, kdo přijíždí ze silnice vedlejší, mi tuto přednost skutečně dá). 

4. V tomto případě hovoříme o právu subjektivním. 

5. Toto chápání práva nebude v této části textu předmětem našeho zájmu. 

  

6. Co nás bude dále zajímat, je právo jako jev objektivní. 

7. Otázka tedy není, jaké či na co mám právo, ale co je to „právo“. 

8. K čemu je dobré, co umí a co neumí, kde se vzalo, z čeho a proč vzniklo. 

9. Na otázku, co je právo, či kterak právo definovat, neexistuje jednoznačná odpověď. 

10. Dá se však říci, že v posledních létech dochází mezi znesvářenými tábory teoretiků 

práva k jistému smíření, neboť většinou se již uznává, že k právu jako jevu lze přistupovat 

různě a že z různosti přístupu plyne i rozdílná definice či pokus o ni. 

11. Nazírání na právo může být zhruba trojího druhu:  

12. - první chápe právo jako soubor pravidel lidského chování, jejichž dodržování je 

vynutitelné státní mocí. 

13. Tato pravidla jsou sepsána v zákonech a jiých právních předpisech. 

14. Právem je tedy jen to, co je předepsaným způsobem vytvořeno státem (zákonodárnou 

mocí) a dáno na vědomí všem adresátům (občanům, poddaným) určitým, stanoveným 

způsobem. 

15. Třeba říci, že toto chápání práva, které je někdy nazýváno právní dogmatikou, u nás 

naprosto převažuje;  
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16. - druhý přístup k nahlížení na právo můžeme označit jako právně-sociologický. 

17. Tento směr nepovažuje za klíčové to, jak znějí texty právních předpisů, ale to, jak v 

běžném životě právo působí – jak se uplatňuje, vynucuje, jak prostě (na rozdíl od mrtvé litery 

zákona) právo žije;  

18. - třetí pojímání práva můžeme označit  jako přístup psychologický. 

19. Právo není jen to, co je napsáno v právních předpisech či knihách, ani jen to, jak se 

projevuje ve skutečném životě, ale také (a možná nejvíce) to, co mají lidé ve svém vědomí. 

20. Rozhodující jsou ta pravidla, která lidé znají a akceptují, souhlasí s nimi a jednají 

podle nich, třeba podvědomě. 

21.Výše naznačené rozdílné nahlížení na právo ještě neznamená, že mezi zmíněnými 

třemi skupinami existuje jakási „čínská zeď!. 

22. Jde jen o úhel pohledu, zásadnější rozdíly v přístupu k právu, které mohou být pro 

jednotlivce daleko citelnější, jsou v něčem jiném a bude na ně v dalším výkladu upozorněno. 

23. Vyjděme tedy z definice práva u nás a v zemích středí Evropy nejvíce zakořeněné, 

tedy, že právem v objektivním smyslu rozumíme soubor (systém) obecně závazných pravidel 

– norem chování. 

24. Pokud bychom však tuto definici nerozvedli dále, mohl by pozornější čtenář 

namítnout – a co morálka, náboženství, obyčeje a zvyky? To jsou přece také ve své podstatě 

pravidla chování. 

25. Má-li tedy být určité pravidlo chování pravidlem právním, musí dále mít dva znaky – 

musí být vyjádřeno ve formě uznané v konkrétním společenství (státě) a jeho dodržování 

musí být vynutitelné i proti vůli osoby, která se jím řídit nechce. 

26. Musí tedy existovat moc – většinou státní moc, disponující prostředky k prosazení 

respektu ke stanovenému pravidlu. 

27. Právo je tedy nástrojem, který má stát k regulaci lidského chování k zamýšlenému cíli 

a účelu, který však také omezuje státní moc samotnou – stanoví meze donucení a vymezuje 

teritorium, kam donucení nesmí – zejména oblast základních práv a svobod. 

28. Oproti tomu morální pravidla jsou pravidly chování danými a existujícími bez 

jakékoli asistence státu a jeho mocenského aparátu.  

29. Zachovávání těchto pravidel chování zabezpečují jiné prostředky – tlak veřejného 

mínění a vlastního svědomí.  

30. Zatím co právní řád je ve státě jen jeden, je morálních pravidel mnohem více a jsou 

diferencována (podle sociálních a profesních skupin).  
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31. Morální normy zahrnují širší oblast nežli právo. Někdy je citován Senecův výrok, že 

„co nezakazuje právo, zakazuje stud“ (Seneca, zvaný filosof, Řím, asi 4 p. n. l. – 65 n. l.).  

32. Nepleťme si však morální pravidla se zásadami společenského chování (etikety) či s 

normami estetickými, které vypovídají spíše o vnějškových projevech činnosti člověka, s 

morálními kategoriemi dobra a zla však mnoho společného nemají. 

 

 

RAK1 
 

Co je to rakovina?   

 

1. Název pochází z překladu řeckého slova pro tuto chorobu. 

2. Řekové přirovnávali toto plíživé onemocnění k pomalému pohybu raka a bolest, kterou 

rakovina vyvolává, k štípavé vlastnosti jeho klepet. 

3. Rakovina je bezúčelné novotvoření živé tkáně, která trvale a překotně roste bez ohledu 

na celek. 

4. Rakovina je zhoubný nádor. 

5. Zhoubnost nádoru spočívá v buněčném složení a v metastasování. 

6. Metastasováním nazýváme přenos rakovinných buněk cestou mízních nebo krevních 

cév do tkání a orgánů vzdálených od původního nádoru. 

7. Takto přenesený zhoubný nádor bují dále. 

8. Metastatická ložiska bývají někdy mnohočetná a rozměrů mnohem větších než původní 

nádor sám. 

9. Obyčejně v pozdějším období nemoci dochází – většinou na podkladě drobných 

krvácení, která lze mnohdy dokázat jen laboratorními metodami – k chudokrevnosti. 

10. Chudokrevnost však není vlastní všem druhům rakoviny; většinou se objevuje u ženy 

u rakovinného onemocnění vnitřních rodidel. 

11. V pokročilejším období nemoci bývá postižený skleslý a sešlý, většinou s 

charakteristickým zbarvením kůže, která má šedivě žlutavý nádech. 

12. Při onemocnění rakovinou chybí z počátku – a to velmi často – pocit bolesti. 

13. Mnohokrát rakovina nebolí, i když se rozpadne a vytvoří se vřed. 

14. Teprve když nádor proroste do jiných orgánů a rakovina svými metastasami postihne 

nervovou pleteň, dostaví se bolest. 
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15. Při některých druzích rakovinného onemocnění má nemocný potíže mechanického 

rázu. 

16. Tak na příklad u rakoviny jícnu dochází k ztíženému polykání; nebo při rakovině 

vrátníku žaludku, kdy je ztížený průchod potravy ze žaludku do střeva, potrava velmi dlouho 

setrvává v žaludku a z toho vznikají žaludeční katary. 

17. Při rakovině konečníku dochází k úporné zácpě. 

18. Některá rakovinná onemocnění předstírají jiné choroby. 

19. Tak nádory kostí se mohou projevovat jako reumatické onemocnění. 

20. Vcelku je rakovina onemocnění plíživé, které začíná jako malé zatvrdlé ložisko nebo 

vřídek, a teprve naroste-li do takové velikosti, že porušuje cévy, nervy nebo důležité orgány, 

stává se zjevnou. 

21. Je jasné, že na viditelných místech lidského těla je rakovina dobře patrná i v malém 

rozsahu. 

22. Růst buněk všech tkání v lidském těle se může zvrhnout v rakovinné bujení. 

23. Kdybychom toto bujení chtěli rozdělit podle růstu, pozorovali bychom tři období: V 

prvním období se mění normální buňka v buňku rakovinnou; v druhém začíná nádor růst na 

místě a ve třetím období zachycuje okolí, vytváří přenosem mízními nebo krevními cévami 

druhotná ložiska a stává se celkovým onemocněním. 

24. Jak dlouho jednotlivá období trvají, není ani přesně známo, ani to nelze odhadnout.  

25. Přesto víme, že na příklad rakovina plic může v prvním období trvat až 10 roků.  

26. Po celou tuto dobu je malým, místním onemocněním a najednou – bez zjevné příčiny 

– začne růst a metastasovat a stává se celkovým onemocněním.  

27. Jisté je, že na průběh a trvání jednotlivých období má vliv jednak energie růstu 

rakovinných buněk a jednak reakce celého organismu i reakce lidské tkáně blízkého okolí 

nádoru.  

28. K svému růstu spotřebovává rakovinná tkáň velké množství výživných látek, které 

odebírá organismu, porušuje normální harmonii životních pochodů a nakonec způsobuje smrt 

nemocného vyčerpáním, nezemřel-li nemocný již předtím vykrvácením nebo pro poruchu 

životně důležitých orgánů.  

29. Rakovina se nevyskytuje jen u člověka.  

30. Nacházíme ji u všech druhů obratlovců.  

31. Známky rakovinného bujení byly zjištěny i u některých druhů primitivního hmyzu.  

Rakovina byla nalezena i u pravěkých zvířat – praještěrů.  
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32. I v rostlinné říši jsou různé druhy rakovinného onemocnění, které však mají jen málo 

společného se zhoubnými nádory u zvířat a u člověka.   

33. Co je příčinou rakoviny?   

34. Na všech problémech rakoviny a tedy i na problému příčiny jejího vzniku pracovalo a 

pracuje mnoho vědců na celém světě.  

35. Do dnešního dne však pravou příčinu vzniku rakoviny neznáme.  

36. I když je několik výkladů – teorií – o příčině rakoviny, ani jedna jasně na tuto otázku 

neodpovídá.  

37. Jako u každého chorobného stavu, je třeba i zde vycházet ze zásady jednoty lidského 

organismu a jeho okolí.  

38. Při výkladu příčiny chorobného stavu je třeba si všímat prostředí, ve kterém 

organismus žije; dále je třeba přihlédnout k přizpůsobivosti organismu i k tomu, že příčinou 

nemoci mohou být činitelé zevního prostředí.  

39. Nemoc sama není však jen výsledkem vlivu původce onemocnění, nýbrž je v ní také 

reakce organismu na tohoto původce.  

 

 

RAK2 

 

Zhoubné nádory 

 

1. Český termín rakovina je přesným ekvivalentem ruského rak, anglického a 

francouzského cancer a německého Krebs. 

2. Podobně jako v těchto jazycích se i u nás používá buď v širším smyslu pro všechny 

zhoubné nádory vůbec, anebo v užším pojetí pouze pro jednu kategorii zhoubných nádorů, tj. 

pro karcinomy (viz tabulku na konci této kapitoly). 

3. Budeme ho proto používat pouze tehdy, když ze souvislostí jasně vyplývá, které z obou 

pojetí máme na mysli. 

4. Někteří naši odborníci se slovu rakovina ale snaží zcela vyhnout a z psychologických 

důvodů nepoužívají lékaři tohoto výrazu skoro nikdy ve styku s pacienty nebo jejich 

příbuznými. 

5. Přední československý odborník profesor Heřman Šikl definuje nádor jako „místní 

výstřelek tkáňového růstu, který se vymyká celovztažnosti organismu“. 
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6. Nádor vzniká tak, že jednoho dne se možná pouze jediná buňka v těle vymkne z řádu a 

začne se množit bez ohledu na zájmy celého organismu. 

7. Po nějaké době dosahuje její potomstvo počtu několika miliónů a později mnoha 

miliard jedinců. 

8. Záludnost choroby a hlavní potíž s jejím léčením spočívají v tom, že nádorové buňky se 

od zdravých buněk liší kromě své schopnosti neomezeného množení jen zcela nepatrně. 

9. Organismus je proto nepokládá za vetřelce a buď se proti nim nebrání vůbec, anebo 

teprve tehdy, když už je pozdě a nádor je v drtivé přesile. 

10. A nejen to.  

11. Většina nádorů není jen beztvarou masou, ale naopak dobře organizovaným útvarem, 

který má dvě složky. 

12. Jednou z nich je tkáň složená z pravidelných nádorových buněk. 

13. Vedle ní se však vytváří i takzvané stroma, které pozůstává z normálních buněk. 

14. Jsou to hlavně cévy a různé podpůrné tkáně, jejichž vytvoření si nádor vynutil na 

sousedním zdravém okolí. 

15. Stroma pilně zásobuje nádorovou tkáň kyslíkem a živinami. 

16. V nádorech bývá často i množství mezibuněčné hmoty, například kolagenu. 

17. Nás budou zajímat hlavně dvě otázky: jaké příčiny vedou k přeměně normální buňky 

v nádorovou a v čem spočívají ty nepatrné, ale současně rozhodující rozdíly mezi nimi. 

18. Protože jediná správná a dostatečně podrobná odpověď na obě otázky umožní vyrobit 

podstatně lepší léky, než jaké máme v rukou dnes. 

 

Jak třídíme nádory 

 

19. Následujícím odstavcům se nemůžeme vyhnout, třebaže jsou poněkud nezáživné. 

20. Musíme si vysvětlit několik nejdůležitějších pojmů, bez nichž bychom se v dalším 

textu nedomluvili. 

21. Píšeme knihu pro laiky, ale nemyslíme si, že její srozumitelnosti ublížíme, budeme-li 

věci nazývat raději jejich pravými jmény než metaforami. 

22. Slibujeme, že odbornými termíny nebudeme hýřit a že jejich použití omezíme na 

minimum. 

23. Nádory dělíme podle několika kritérií. 

24. První z nich je praktické a vyjadřuje míru nebezpečí pro pacienta. 
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25. Známe nádory benigní, které nejsou zhoubné a s nimiž si medicína dovede většinou již 

dávno poradit. 

26. Ty ostatní jsou zhoubné neboli maligní. 

27. V mikroskopu připomínají benigní nádory normální zralou tkáň a jejich buňky se jen 

pranepatrně liší od buněk normálních, ale je jich prostě zbytečně mnoho. 

28. Naproti tomu buňky zhoubných nádorů jako by se vracely hluboko zpět do 

embryonálního stadia a vypadají jako nezralé. 

29. Mezi těmito dvěma extrémy je však celá stupnice – čím nezralejší vypadá 

v mikroskopu nádorová tkáň, tím je nebezpečnější. 

30. Benigní nádor je zpravidla ostře ohraničen od sousední zdravé tkáně, ale zhoubný 

nádor do ní proniká svými výběžky – říkáme tomu infiltrace. 

31. Zhoubný nádor často prorůstá i do lymfatických cest a do krevního oběhu. 

32. Zde se často mohou jednotlivé buňky nebo celé skupiny odtrhnout a jsou odplaveny 

jinam, kde se mohou usadit a dále se množit. 

33. Tak vznikají druhotné nádory neboli metastázy. 

34. A v nich spočívá největší nebezpečí. 

35. Naproti tomu benigní nádory nemetastazují. 

36. Ohraničené nádory se skládají z buněk držících spolu jako pevná tkáň, a lze je tedy 

operovat. 

37. Naproti tomu nádory krvetvorných nebo lymfatických tkání jsou skoro vždy 

neohraničené (difúzní): pozůstávají z buněk navzájem oddělených, které se snadno rozptýlí po 

celém těle. 

38. Proto je nelze léčit chirurgicky. 

39. Nádory dělíme rovněž podle druhu tkáně, z níž vznikly a jejíž některé znaky si 

podržují i ve své nejzhoubnější podobě, takže histolog je dovede v mikroskopu určit. 

40. Dnes rozlišujeme přes sto lidských nádorů, ale pro jejich třídění neexistuje dosud 

žádný systém, který by bez výhrad přijali všichni odborníci. 
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VĚK 

 

Radostnější pohled na stárnutí  

  

1. Jako lidé se rodíme do členitého, ale celistvého světa. 

2. V něm žijeme, abychom od něho přijímali a také mu dávali, učíme se mu rozumět, 

abychom v něm našli své místo, trvalou jistotu domova a posilnili k němu svou odpovědnost. 

3. Základní sférou, v níž žijeme, je náš mikrosvět s jeho tělesnou, duševní a duchovní 

složkou, naše osobnostní schrána. 

4. Prostřednictvím této schrány vstupujeme do vztahů s dalšími sférami světa: mezi lidi – 

do rodiny, skupiny, obce, národa; doprostřed výtvorů lidské práce a tvořivosti – do kultury a 

civilizace; do živé a neživé přírody rozprostírající se na planetě Zemi; v neposlední řadě se 

přibližujeme prahu světa trvalých hodnot, který nás přesahuje a všechno dovršuje v jeden 

celek, který je projevem duchovních impulzů. 

5. Existence nás lidí se vlastně uskutečňuje komunikací s mnohostranným světem v různé 

míře uvědomění. 

6. Čím je stupeň vědomého vztahování se ke světu vyšší, tím větší je naše svoboda a pocit 

přináležitosti i jistoty, tím je také spontánnější naše odpovědnost za chod tohoto světa. 

7. S přibývajícím věkem se člověk stále více odtahuje od makrosvěta a vrací se ke svému 

mikrosvětu, aniž se musí spojení se světem skončit. 

8. Spojení s makrosvětem může trvat po celý život prostřednictvím vztahové sítě, kterou 

jsme si během celoživotního styku se světem vytvořili. 

9. Reálné vstupy do vztahů se sférami světa se vepsaly do naší mysli, aby ve stáří splnily 

úlohu ochranné i podpůrné komunikační sítě, která nás udržuje i nadále ve spojení s jeho 

celkem. 

10. Čím byla tvorba univerzální komunikace vědomější, čím byly prožitky spojené s 

naším dáváním a přijímáním silnější, tím se stává tato nás podpírající vztahová síť pevnější a 

stálejší. 

11. Ve stáří pak může být nenahraditelnou podmínkou trvalého spojení se světem a 

dodává člověku pocit nezávislosti a zároveň jistoty. 

12. Na jedné straně stále upozorňuje na odpovědnost člověka za způsob jeho denního 

života a podněcuje vůli k uměřené a moudré péči o jeho schránu; na straně druhé posiluje 

pocit bezpečí, že někam přináležíme, že svět je nám bezpečným domovem, že můžeme být ve 

všech jeho sférách stále přítomni, i když mnohdy jenom v myšlenkách. 
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13. Je užitečné – ještě než se pozdní stáří ozve – odpovědět si na otázku, jakými 

prostředky se po celý život se světem spojujeme, z jakých nitek tvoříme onu ochrannou 

komunikativní síť, jaké jsou spojnice, které můžeme i ve stáří používat k trvalému 

všestrannému spojení se světem. 

14. Tou nejpřirozenější spojnicí, pomocí níž člověk v průběhu celého života se světem 

komunikuje, je jeho pohyb, a to jak tělesný, vědomý, tak spontánní i myšlenkový. 

15. Pokud žijeme, potud se pohybujeme a myslíme. 

16. Pokud myslíme a pohybujeme se, potud žijeme a jsme vědomými účastníky 

univerzálního dění. 

17. Další spojkou, která nás neustále se světem propojuje a dotváří komunikativní síť, je 

náš dech. 

18. Vdechujeme kyslík – život a vydechujeme opak života – kysličník uhličitý. 

19. Předáváme ho pak rostlinám a ony jej pro nás opět proměňují v životodárnou látku – 

kyslík. 

20. Dech nás spojuje s vnitřním a vnějším prostředím a neopouští nás, pokud žijeme. 

21. Se světem přírody, lidí i duchovního světa nás spojuje také to, co je zdrojem naší 

výživy a co pochází ze všech sfér světa, zvláště ze slunce. 

22. Pohybem, dýcháním a hmotným i duchovním vyživováním jsme v trvalém kontaktu s 

částmi i celkem světa. 

23. Zároveň tím také tvoříme síť vztahů, která nám ve stáří usnadňuje propojení s 

makrosvětem, s vesmírem a současně nás obdarovává pocitem jistoty, ale i vděku a pokory. 

24. V průběhu často uspěchaného života se však síť vztahů často tkala jakoby sama od 

sebe, bez naší vědomé pozornosti, a proto může být slabá a protrhaná. 

25. Pokud jsme neměli možnost, anebo jsme během života neuměli prožívat situace 

spojené s naším dáváním a přijímáním plně a bytostně, je vždy čas to dohonit. 

26. Je však třeba se rozhodnout využít času, který je nám dán navíc k moudré péči o naši 

schránu, abychom dosáhli vyšší lidské kvality a mohli žít dlouho zdravě, smysluplně a 

především vděčně za každou minutu života v sounáležitosti s celkem. 

27. Pokusme se však zavčas předcházet dvěma možným krajnostem ve způsobu života. 

28. Na jedné straně nebezpečí zanedbávat osobní schránu, což se obvykle projeví na 

prvním místě lhostejností k fyzickému tělu, jakousi leností, malátností a pohodlností s 

důsledky pro chátrání duševní a duchovní; na druhé straně je potřeba se vyvarovat přílišného 

zaměřování se na sebe vyhledáváním tělesných požitků a bolestínským sledováním svých 

potíží, a jiných narcistických sklonů nedůstojných zralé osobnosti. 
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VINAŘ 
 

Úprava pozemku  

  

1. Aby mohlo být provedeno hluboké prokypření půdy, nazývané rigolace, je nutno 

napřed urovnat pozemek tak, aby na něm nebyly prohlubně a vyvýšeniny, případně 

zmodelovat jeho povrch tak, aby byla co nejvíce omezena erozívní činnost dešťové vody. 

2. Pozemky neplodné, ležící ladem a zarostlé keřovitými porosty se nejprve zbaví porostu 

dřevitých rostlin a vykopou se pařezy i kořeny, které se pečlivě vysbírají a odstraní. 

3. Pokud jsou na pozemku větší kameny či kamenné hráze po bývalých vinicích, 

odstraníme je. 

4. Povrch pozemků rovinných nebo se sklonem do 15 % upravíme pomocí buldozeru tak, 

aby se terénní vlivy přesunuly do proláklin. 

5. Nerovný pozemek by se po vysazení vinice obtížně obdělával a mechanizační zařízení 

by často poškozovalo keře i opěrná zařízení. 

6. Kromě toho se v proláklinách dlouho udržuje mokrá půda a keře mají na takových 

místech sklon ke žloutence, jejich plodnost je pak kolísavá a brzy uhynou. 

7. Všechny povrchové úpravy půdy děláme zásadně před rigolací půdy, protože jde často 

o větší přesuny půdy, a tak by se mohlo stát, že úpravou zrigolovaného pozemku by byla 

potom hloubka nakypřeného půdního profilu nestejnoměrná. 

8. Na svazích od 15 % do 45 % je nutné dobře zvážit podle situace terénu, délky svahu, 

náchylnosti půdy na erozi a podle vlhkostních poměrů na daném stanovišti vzhledem k 

možnosti využívání zatravněných meziřadí v budoucí vinici, zda je vhodné přistoupit k 

terasování půdy nebo zda postačí vhodné rozmístění vodotečí, které by při přívalových 

srážkách odvedly povrchové vody do sběrných nádrží. 

9. Ke správnému rozhodnutí je nejlepší posudek odborné projekční kanceláře. 

10. Při všech úpravách pozemků musíme vždy pamatovat na odvod srážkové vody, a to 

jednak nad vinicí, jednak ve vinici samotné. 

11. Ke svodu vody mohou dobře posloužit cesty vedené ve směru podél vrstevnic a mírně 

spádované do svodnice vedené po spádnici, jejíž dno a stěny jsou u mírných svahů zatravněny 

nebo u prudších svahů vyloženy betonovými koryty, která do sebe zapadají. 

12. Vzhledem k nedozírným škodám, které působí vodní eroze jak na půdním fondu 

splavováním jemnozemě ze svahů, tak na vinicích odkrýváním kořenového systému keřů a 

vyplavováním živin, je účelná úprava pozemků před výsadbou vinice bezpodmínečně nutná. 
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13. Aby se taková úprava setkala s úspěchem a byla vhodná i po ekonomické stránce, 

nemělo by se litovat ani větších finančních nákladů, které úpravy pozemků před výsadbou 

vinice vyžadují. 

   

Příprava půdy a zásobní hnojení  

  

14. Příprava půdy pod vinicí plní několik základních požadavků. 

15. Pro mladou sazenici musí být půda kyprá a provzdušená, aby se mohl kořenový 

systém rozvinout hned zpočátku do větší hloubky. 

16. To zaručí, že vinice nebude tak snadno trpět suchem. 

17. Současně umožňuje hluboká orba prosytit živinami i spodnější vrstvy půdy, kde bývá 

živin nedostatek. 

18. Hlavně jde o zásobení spodních vrstev takovými živinami, které jsou v půdě těžko 

pohyblivé, což zaručí harmonickou výživu révy na delší období. 

19. Kdybychom neprohnojili spodní vrstvy fosforem, draslíkem a hořčíkem, které v 

půdním profilu hůře pohybujé, pak by se do spodní vrstvy půdy dostával jen dusík, který je v 

půdě lehko pohyblivý, réva by jej přijímala jednostranně jako nevyrovnanou výživu a to může 

vést k mnoha poruchám v růstu a plodnosti. 

20. Způsob přípravy půdy a hnojení závisí na tom, jak byla půda využívána v období před 

plánovanou výsadbou vinice. 

21. Má-li být vinice vysazována na pozemku, kde delší období vinice nebyla a půda se 

využívala polními plodinami, pak bývá zásoba živin soustředěna hlavně ve vrchním horizontu 

půdy do hloubky 0,3 m, a proto je důležité doplnit živinami spodní půdní horizont od 0,3 m 

do 0,6 m. 

22. Na takových pozemcích, kde se pod polní plodiny oralo stále do stejné hloubky, a to 

zvláště tam, kde se k tomu užívají těžké traktory, bývá v určité hloubce vytvořené zhutnělé 

podbrázdí, jmenovitě na hlinitých půdách. 

23. V takové situaci se doporučuje alespoň 2–3 roky před založením vinice pěstovat na 

pozemku rostliny na zelené hnojení, aby se půda za současného rozmetání části dávky 

kompostu nebo chlévského hnoje obohacovala humusem a zlepšovala se její struktura 

prokořeňováním půdy rostlinami zeleného hnojení. 

24. V prvním roce pozorujeme do konce května růst plevelů, abychom zjistili 

rovnoměrnost porostu a poznamenáme si do plánku místa, kde je růst slabý. 

25. Na nich pomocí rýče zjistíme strukturnost půdy. 
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26. Obvykle tam půda bývá nejvíce zhutnělá. 

 

 

ZAHR 
 

Založení nové zahrady  

  

1. Mnohem jednodušší je začínat „od nuly“. 

2. Můžeme se již od začátku zaměřit na biologickou zahradu a promyšleně a cílevědomě 

postupovat od rozplánování zahrady přes přípravu půdy až k osázení. 

  

3. Přísné oddělování užitkové a okrasné části zahrady není nutné, zahrada má tvořit jeden 

nedílný, vkusně sladěný celek. 

4. Místo pro užitkové rostliny zvolíme obvykle na méně exponovaném místě, přičemž 

užitkovými rostlinami rozumíme nejen zeleninu a ovocné výsadby, ale i pařeniště, výsevné 

záhony k předpěstování sazenic květin i zeleniny i různé květiny určené k řezu. 

5. Není správné používat ve větším množství k řezu květiny pěstované v okrasné části 

zahrady, protože tím snižujeme jejich estetický účinek, pro který jsme je sázeli. 

6. Užitkové rostliny bychom měli pěstovat co nejintenzívněji, aby pro okrasnou část 

zahrady vybyla co největší plocha. 

7. Pro užitkové rostliny vyčleníme část zahrady na nejméně nápadném místě, nikdy ne 

přímo u vchodu nebo u odpočinkového zákoutí, a zřídíme zde pravidelné záhony. 

8. Okrasnou část zahrady tvoří trávník, stromy a keře, květiny. 

9. Součástí jsou i zahradní doplňky – ploty, schody, terasy, cesty, pergoly, vodní nádrže a 

plochy, krmítka apod. 

10. Estetické sladění rostlinstva a doplňků je prvním předpokladem harmonické úpravy 

zahrady. 

11. K tomu je třeba nejen být dobrým pěstitelem, ale naučit se i estetickým zásadám při 

vytváření pěkného zahradního celku. 

12. Uspořádání zahrady není jednoduchou záležitostí. 

13. Musí odpovídat nejen přírodním podmínkám, např. poloze, nadmořské výšce, ale i 

ekonomickým a časovým možnostem a zálibám majitele, celkové životní úrovni a zaměření. 

14. Nejprve se důkladně obeznámíme s pozemkem, který máme k dispozici. 

15. To tedy znamená nejen členitost, ale i kvalitu půdy, dobu oslunění apod. 
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16. Kvalitu půdy můžeme ovlivnit, ale míra oslunění je obvykle dána okolím a přizpůsobit 

se musíme my. 

17. Členitý pozemek bývá pro zahradu nejpůvabnější. 

18. Poskytuje podstatně více možností i na malé ploše uplatnit nejrůznější partie. 

19. Pokud však máme pozemek rovný, dosahujeme pestrosti a rozmanitosti raději 

vhodnými předěly a kulisami. 

20. Umělé tvarování pozemku je totiž dosti obtížným oříškem a není nic strašnějšího než 

uprostřed ploché zahrady něco jako skalka, tj. navršený kopeček vyzdobený pravidelně 

rozmístěnými kameny. 

21. Tím estetický dojem zahrady rozhodně nevylepšíme. 

22. Pouštíme-li se do terénních úprav, je lépe jejich umělý charakter nezakrývat. 

23. Zídka bude zídkou a terasa terasou. 

24. Zahradě nejlépe sluší pravdivá tvář. 

25. Musíme vycházet i z předpokládaného vývoje i budoucího poslání, vždyť zahrada 

dosáhne své optimální podoby tak za deset či dvacet let. 

26. Chceme-li tedy všechny naše nároky i požadavky sladit i s estetickými zákonitostmi, 

nezbývá, než se alespoň v základech seznámit nejen se znalostmi pěstitelskými, ale i se 

zásadami zahradní architektury. 

  

 Základy zahradní architektury  

  

27. Pokud hodláte zahradu zakládat zcela sami, nesmíte při plánování zapomínat na 

zákonitosti přírodní estetiky, na harmonii, kontrast, dominanty, hry světel a stínů, barevný 

soulad, pořadí rozkvétajících rostlin, vzrůstnost aj. 

28. Úplný laik by měl svůj návrh před zahájením prací alespoň zkonzultovat 

s odborníkem, vyhne se tak jistým omylům, možnému zklamání i finanční ztrátě. 

29. Před založením zahrady se musíme zamyslet, jaké praktické využití od zahrady 

očekáváme a jemu pak podřídit optimální rozvržení plochy. 

30. Zásadní je rozhodnutí, jak velkou část hodláme věnovat užitku a jak velkou okrase. 

31. Při této příležitosti nesmíme zapomínat ani na své fyzické možnosti, kolik času a práce 

jsme ochotni a schopni zahradě věnovat. 

32. Pro založení zahrady je však nutné také dobře znát biologické zákonitosti, tedy 

v jakých podmínkách budou které rostliny dobře prospívat. 
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33. Nerespektování těchto zásad obykle přináší zahrádkáři pouze velké zklamání, když 

vybraná rostlina, přes veškerou snahu a péči, v nevhodných podmínkách neprospívá. 

34. Od biologických zákonitostí je pak již jen krůček k harmonickému uspořádání rostlin. 

35. Ale tato harmonie se nedá nastudovat tak snadno jako biologické zákonitosti. 

36. Zde už musí autor využít i svou fantazii, znalosti, umělecké sklony, cit pro krásu. 

37. Jen tak může vzniknout zahrada skutečně účelná i krásná, umělecké dílo, v němž 

můžeme žít a trávit volný čas. 

 


