
čtyřiačtyřicet beryllnatých nerostů, které jsou dosti rozšířeny. Nejbohatší ložiska 
má zatím Amerika, kde se táhnou po východním pobřeží od Maine do Geòrgie, 
v Černých horách v Dakotě, v Coloradě, v Utahu, ve Wyomingu, v Nevadě, 
v Californii, v Novém Mexiku a v Arizoně. Ale také v jiných státech jsou 
známa četná naleziště berylu, u nás zejména v pegmatitech. Je sice dost obtížné 
dobývat béryllium přímo z hornin, ale není to tak nákladné. Beryllium vyniká 
nepatrnou hustotou, jen tři jiné prvky jsou lehčí: plynný vodík a helium a alka
lický kov lithium. Beryllium není o mnoho těžší než voda, je pětkrát lehčí že
leza. Má dosti vysoký bod tání: 1280 stupňů Celsia. Nad touto teplotou se 
snadno okysličuje, což působilo dříve nesnáze při jeho výrobě. Slitiny beryllia 
s jinými kovy tají při nižší teplotě. Beryliové bronzy jsou slitiny s mědí a cínem, 
někdy se přidává též něco zinku a olova. Jsou to vlastně víc než slitiny, jeden 
kov se tu rozpouští v druhém. Dříve se nedala připravit slitina beryllia s hliní
kem, po níž tak toužili technikové pro její nepatrnou váhu. Bylo to, jako by se 
měl smísit olej s vodou. Nepatrné množství beryllia dodává jiným kovům zá
zračné tvrdosti. To se poznalo nejdříve u zlata. Malá příměs beryllia stačí, že 
zlato ztvrdne tak, že se nedá vůbec řezat. Stejně zvyšuje tvrdost u mědi a niklu. 
Pouhá dvě procenta způsobí, že měkká měď ztvrdne na ocel. Při práci beryl- 
liové slitiny nejiskří a proto jsou nástroje z nich vyrobené vhodné zejména pro 
rafinerie olejů.

Jinou předností berylliových slitin jest, že mají největší známou pevnost v tahu. 
W. Haempffert, z něhož tu čerpáme, udává, že slitina beryllia s niklem (2 pro
centa beryllia a 98 procent niklu) má pevnost v tahu 260.000 liber na čtve
reční palec, kdežto nástrojová ocel jen 60.000 a nerezavějící ocel 90.000 liber 
na čtvereční palec. Pružná péra vyrobená z těchto slitin prakticky nestárnou. 
Péro ze slitiny beryllia a mědi nebo beryllia a niklu může být stlačeno 
20.000,000.000 krát než se zlomí. Ocelové péro vydrží takovou námahu dva až 
třímilionkrát, péro z fosforové bronzi jen 400.000 krát. Proto právem prohlásil 
nedávno president americké Beryllium Corporation A. J. Gahagan, že béryllium 
ukáže v blízké budoucnosti docela nové způsoby, jak využít slitin mědi a niklu. 
Tyto slitiny se uplatní nevídanou měrou při stavbě nejrůznějších motorů, tele
fonů, letadel a v tisících jiných strojích vycházejících z dílen moderního průmyslu. 
A že mají také svou důležitost za války, netřeba ani podotýkat. Sot.

Týden sedmidenní, dnes všeobecně běžný, má dvojí kořen: jednak v biblické 
tradici o stvoření světa, jednak v astrologickém týdnu, jenž se rozšířil orientálním 
vlivem v době římského císařství. Už ve 3. stol. po Kr. silně zatlačoval sedmi
denní týden starší římský osmidenní a r. 321 nařídil Konstantin výhradní užívání 
sedmidenního týdne určiv, „den Slunce“ (neděli) za sváteční. Slovanské názvy 
dnů v týdnu jsou v podstatě buď názvy číselné, anebo určující den podle rázu 
(neděle), umístění (pondělí, středa) ; název soboty je cizího původu. V jiných 
jazycích jsou jména dní odvozena od planet: Slunce, Měsíc, Mars, Merkur, 
Jupiter, Venus, Saturnus. /
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